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Perdoar as injúrias

J

esus Cristo ressuscitado, que se manifesta aos discípulos
mostrando as feridas da cruciixão e dando aos discípulos o
Espírito Santo que lhes permitirá perdoar os pecados (cf. João
20, 19-23), revela que perdoar signiica fazer do mal recebido uma
ocasião de dom.
No perdão não se trata de atenuar a responsabilidade de quem
cometeu o mal: o perdão perdoa, precisamente, aquilo que não é
desculpável, aquilo que é injustiicável — o mal cometido e que
permanece como tal, assim como permanecem as cicatrizes do mal
inligido. O perdão não elimina a irreversibilidade do malsofrido, mas
assume-o como passado e, fazendo prevalecer uma relação de graça
sobre uma relação de represália, cria as premissas de uma renovação
da relação entre ofensor e ofendido. O perdão, portanto, opõe-se ao
esquecimento (só se pode perdoar aquilo que não foi esquecido) e
supõe um trabalho da memória.
A recordação do malsofrido abre caminho ao perdão, na medida
em que elabora o sentido do malsofrido: com efeito, nós, humanos,
não somos responsáveis pela existência do mal ou pelo facto de o
termos sofrido injustamente (e até na infância ou em situações de
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total incapacidade de nos defendermos, talvez de pessoas das quais
deveríamos esperar apenas bem e amor), mas somos responsáveis por
aquilo que fazemos do mal por nós sofrido. O trabalho de recordação
que desemboca no perdão pode, assim, libertar o ofendido da coação
a repetir, que o levaria a efetuar o mesmo em seu redor e a inligir
a outros o mal que ele próprio, a seu tempo, sofreu. Por detrás do
acto através do qual a pessoa perdoa já está uma cura da memória:
não permanecemos vítimas da recordação endurecida e obstinada,
transformada em ixação; não icamos dominados pelo ressentimento.
Ao mesmo tempo, o perdão implica um «deixar andar», um
romper não com a recordação, mas com o contrato de dívida de quem
cometeu o mal. O acto do perdão mostra-se assim capaz de curar não
só o ofensor, mas também o ofendido.
A história da revelação bíblica também é a história da revelação do
Deus «capaz de perdão» que, na prática de humanidade de Jesus Cristo,
no seu viver e no seu morrer, revelou a extensão e a profundidade do
seu amor pelos seres humanos, um amor que até da ofensa recebida
faz uma ocasião não de juízo ou de condenação, mas de amor. Em
Cristo, morto por nós quando éramos pecadores, o perdão já foi dado
a cada ser humano e, portanto, também a possibilidade de o viver. Ser
perdoados signiica descobrir que se é amado no próprio ódio.
O ilho pródigo dará o nome de perdão ao amor iel e inquebrantável
do pai, que sempre o esperou e que sempre esteve próximo dele,
mesmo quando se afastara de casa e o condenara simbolicamente à
morte, pedindo-lhe antecipadamente a herança (cf. Lucas 15, 11-32).
Isso signiica que o perdão precede e fundamenta o arrependimento e
que este último só poderá surgir da tomada de consciência de tal amor
unilateral, gratuito e incondicional, anterior a todo o nosso «mérito».
A partir do perdão, a comunidade cristã é chamada a ser o lugar do
perdão: «Perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou
em Cristo» (Efésios 4, 32). E a oração quotidiana do cristão, fazendo
eco das palavras de Ben Sira (28, 2: «Perdoa ao teu próximo o mal que
te fez, e os teus pecados, se o pedires na tua oração, serão perdoados»),
estabelece uma relação entre o pedido do perdão divino e a prática
do perdão ao irmão (cf. Mateus 6, 12; Lucas 11, 4). No perdão, o mal
não tem a última palavra: a morte não vence a vida, e a reconciliação
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pode substituir o im da relação. O perdão faz-nos entrar na dinâmica
pascal. É fundamental para o cristão descobrir que foi perdoado por
Deus em Jesus Cristo, e isso fará com que o acto do perdão dado não
seja tanto (ou apenas) um acto de vontade, mas a abertura ao dom
da graça do Senhor. O perdão, portanto, depois de concedido, pode
reabrir a relação, dando lugar à reconciliação. Pode... não quer dizer
que isso aconteça: o perdão pode ser sempre recusado. Mas, depois
de concedido (com aquela força activa que tem a expressão «perdoote»), não sabemos como atuará no coração e na mente do ofensor, que
agora já está perdoado. Aqui apreendemos um aspecto do perdão que
o assemelha à paradoxal potência da cruz. O perdão é omnipotente,
no sentido de que tudo pode ser perdoado (digo «pode» e não «deve»:
a grandeza do perdão consiste na liberdade com que é concedido),
ao mesmo tempo é ininitamente débil, porquanto nada garante que
o ofensor deixará de fazer o mal. Neste sentido, o perdão cristão só
pode ser verdadeiramente entendido à luz do escândalo e do paradoxo
da cruz, onde o poder de Deus se manifesta na debilidade do Filho.
Jesus Cristo cruciicado é Aquele que da cruz oferece o perdão a quem
não o pede, vivendo a unilateralidade de um amor assimétrico, que é
o único modo de abrir a todos o caminho da salvação.

Luciano Manicardi: A caridade dá que fazer: Redescobrir
a actualidade das ‘obras de misericórdia’ 2015

PaPa Francisco diz-nos:
“Que o ódio deixe o lugar ao
amor; a mentira à verdade;
e a vingança ao Perdão; e a
tristeza à alegria”.
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uma janela do Céu para levar os pastorinhos a participar no louvor
e adoração perene de Deus Uno e Trino. Introduzidos no mistério
de Deus, repetidas vezes encontraremos estas três crianças, Jacinta,
Francisco e Lúcia, na posição simples e humilde de quem deseja estar
na Presença desse Deus que pede companhia.
“Deus está atento à voz das vossas súplicas”. Estas são palavras
que desenham a certeza de quem vive diante de Deus em adoração;
vive desperto, consciente de que esse Deus Amor está atento às
suas súplicas e nos torna também despertos, com Ele, às súplicas da
humanidade sofredora por quem nós somos responsáveis.
O Anjo feito luz, acende a luz daqueles que se deixam tocar por
Deus e fazem da sua vida uma entrega diária em favor dos seus irmãos,
sem nada pedir em troca: é a luz da gratuidade, a luz da reparação.

Centenário das Aparições do
Anjo de Portugal em Fátima
“Bendito seja o Senhor, que nos protege por meio do seu
Anjo” (Judite 13, 20).

e

sta Palavra da Sagrada Escritura ganha vida no chão da
pequena terra de Fátima. Este obreiro da Paz, o Anjo da Paz,
o Anjo de Portugal, dirige a nossa atenção para a beleza e o
amor misericordioso de Deus. Em pleno centenário das aparições do
Anjo de Portugal em Fátima as aparições angélicas aparecem como
uma luz, que anuncia no meio da escuridão, a atenção de um Deus
que nos ama com a ternura de um pai e de uma mãe.
Entre a Primavera e o Outono de 1916, o Anjo da Guarda da nossa
pátria vem como um ser não apenas traçado de luz, mas feito de luz,
uma luz que transmitiu aos três pastorinhos a intensidade da beleza
de Deus e a transparência da Sua verdade. É como se o Anjo abrisse
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O Jesus escondido nas espécies eucarísticas que o Anjo traz nas
suas mãos, na terceira aparição, marcará a fogo a alma dos pastorinhos
que, no acto de adorar e consolar, atingem os cumes mais elevados da
intimidade com Deus. Mas o mesmo Jesus escondido quer marcar a
fogo a vida de todo o homem, porque veio para ele e entregou a Sua
vida por ele.
Na Eucaristia, a eternidade irrompe no tempo e Deus actualiza a
promessa de que permanecerá connosco até ao im dos tempos (Cf.
Mt 28, 20), mas não deixa de Se colocar como o Mendigo de Amor
que reclama companhia e consolação.
Que belo mosaico o Anjo espraia no chão da terra que visita,
construindo um único caminho que leva todo o homem à comunhão
com Deus e a um compromisso com os demais. Toca-se o sobrenatural,
toca-se o mistério, toca-se o amor e, uma vez tocado, não pode o
homem deixar de se dirigir a Deus, em atitude de profunda oração e
adoração, e de levar consigo os irmãos para quem pede constantemente
o dom da paz.
Ir. Bridget Eoson, osm
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A celebração da
festa de Todos os Santos

n

esse dia, a Igreja militante (que luta na Terra) honra a Igreja
triunfante do Céu “celebrando, numa única solenidade, todos
os Santos” - como diz o sacerdote na oração da Missa - para
render homenagem àquela multidão de Santos que povoam o Reino
dos Céus, que São João viu no Apocalipse: “Ouvi, então, o número
dos assinalados: cento e quarenta e quatro mil assinalados, de toda
tribo dos ilhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão
que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua:
conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de
vestes brancas e palmas na mão”. “Esses são os sobreviventes da
grande tribulação; lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue
do Cordeiro.” (Ap 7,4-14). Esta imensa multidão de 144 mil, que está
diante do Cordeiro, compreende todos os servos de Deus, aos quais a
Igreja canonizou através da decisão infalível de algum Papa, e todos
aqueles, incontáveis, que conseguiram a salvação, e que desfrutam
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da visão beatíica de Deus. Lá “eles intercedem por nós sem cessar”,
diz uma de nossas Orações Eucarísticas. Por isso, a Igreja recomenda
que os pais ponham nomes de Santos em seus ilhos.
Esses 144 mil signiicam uma grande multidão (12 x 12 x 1000).
O número doze e o número mil signiicavam para os judeus antigos
plenitude, perfeição e abundância; não é um valor meramente
aritmético, mas simbólico. A Igreja já canonizou mais de 20 mil
santos, mas há muito mais que isto no Céu. No livro ‘Relação dos
Santos e Beatos da Igreja’, eu pude relacionar, de várias fontes, quase
cinco mil dos mais importantes; e os coloquei em ordem alfabética.
A “Lúmen Gentium” do Vaticano II lembra: “Pelo fato de os
habitantes do Céu estarem unidos mais intimamente com Cristo,
consolidam com mais irmeza na santidade toda a Igreja. Eles não
deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos
que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens,
Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa
fraqueza recebe o mais valioso auxílio” (LG 49).

Cada um de nós é chamado a ser santo.
Na hora da morte, São Domingos de Gusmão dizia a seus frades:
“Não choreis! Ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vosei mais eicazmente do que durante a minha vida”. E Santa Teresinha
conirmava este ensino dizendo: “Passarei meu céu fazendo bem na
terra”.
O nosso Catecismo diz: “Na oração, a Igreja peregrina é associada
à dos santos, cuja intercessão solicita”.
A marca dos santos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou
no Sermão da Montanha; por isso, este trecho do Evangelho de
São Mateus (5,1ss) é lido nesta Missa. Os santos viveram todas as
virtudes e, por isso, são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus
prometeu dar a eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos
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mansos, aos que sofrem e aos que têm fome e sede de justiça, aos
misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíicos, aos perseguidos
por causa da justiça e a todos os que recebem o ultraje da calúnia, da
maledicência, da ofensa pública e da humilhação.
Esta ‘Solenidade de Todos os Santos’ vem do século IV. Em
Antioquia, celebrava-se uma festa por todos os mártires no primeiro
domingo depois de Pentecostes. A celebração foi introduzida em
Roma, na mesma data, no século VI, e cem anos após era ixada no
dia 13 de maio pelo papa Bonifácio IV, em concomitância com o dia
da dedicação do “Panteon” dos deuses romanos a Nossa Senhora e a
todos os mártires. No ano de 835, esta celebração foi transferida pelo
papa Gregório IV para 1º de novembro.

Comemoração dos fiéis
defuntos
Finados

Cada um de nós é chamado a ser santo. Disse o Concilio Vaticano
II: “Todos os iéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são
chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade” (Lc
40). Todos são chamados à santidade: “Deveis ser perfeitos como
vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48): “Com o im de conseguir esta
perfeição, façam os iéis uso das forças recebidas (...) cumprindo em
tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus
e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se
expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente
na história da Igreja pela vida de tantos santos” (LG 40).
O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem
renúncia e sem combate espiritual (cf. 2Tm 4). O progresso espiritual
da oração, mortiicação, vida sacramental, meditação, luta contra si
mesmo; é isto que nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria
das bem-aventuranças. Disse São Gregório de Nissa (†340) que:
“Aquele que vai subindo jamais cessa de ir progredindo de começo
em começo por começos que não têm im. Aquele que sobe jamais
cessa de desejar aquilo que já conhece” (Hom. in Cant. 8).
Aquino, Felipe, in Canção Nova, 1/11/2010
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a

comemoração dos féis defuntos remonta ao ano 998. A
divulgação desta comemoração se deve a Santo Odilon,
abade de Cluny, que introduziu esta prática em todos os
mosteiros beneditinos ligados ao mosteiro de Cluny.
Em 1311, a Santa Sé oicializou a memória dos falecidos,
estendendo-a a toda a Igreja. Esta comemoração leva-nos a professar,
mediante a nossa fé, a ressurreição da carne. A nossa vida não termina
dentro de um túmulo. Como Jesus de Nazaré, seremos ressuscitados
pelo poder de Deus. Nossos dias não são senão a longa gestação para
este nascimento deinitivo.
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Em (Jo 5,28-29) está escrito: “vem a hora em que todos os que
repousam nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor e sairão, os que
tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; os que praticaram o
mal vão ressuscitar para a condenação”.

para sufragar os seus ilhos que, passados desta vida, estão sendo
puriicados: a Igreja Padecente.

Desde o Antigo Testamento, a fé em Deus leva o ser humano a
uma esperança que supera a morte. De fato, o justo caracteriza-se pela
simplicidade de vida que lhe permite reconhecer a ação de Deus na
sua história e agir seguindo o horizonte da fé. Cristo é a imagem real
da justiça divina. Nele, a nossa esperança de vida plena é realizada.
Ressuscitando dos mortos, Ele nos comunica a vida divina.

Signiicativo o trecho do livro da Sabedoria (3,1-6). Ele dá a
entender que para quem creu em Deus e o serviu durante esta vida, a
morte não é um caminhar para o nada e, sim para os braços de Deus.
É o encontro pessoal com o Senhor para viver junto dele no amor e
na alegria de sua amizade.

A realidade da morte ensina-nos que não somos eternos. A dor, o
sofrimento e morte apontam-nos a necessidade que temos de Deus.
Ele é fonte de vida e de esperança. Quando a Santa Igreja nos convida
para fazermos memória dos nossos falecidos, tem a intenção de nos
ajudar a encontrar em Deus a certeza da vitória da vida sobre a morte.
A Eucaristia, celebração central da fé cristã, recorda-nos o mistério de
Jesus. Ele, como Filho de Deus, passou pela morte e, ao ressuscitar,
comunica-nos a vida plena, vinda de Deus. Cremos que a salvação
chega até nós por Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. Por Ele,
recebemos a plenitude da vida.
Com esperança nos reunimos neste dia, na Igreja e nos cemitérios,
para rezar pelo descanso eterno dos nossos irmãos e irmãs na Casa do
Pai. Ao mesmo tempo, queremos reletir sobre a nossa vida, grande
dom de Deus.
Já lemos alguma vez o que está escrito em Cor 5,10? “Teremos de
comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que
mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava
no corpo...”
Ontem a Igreja Militante celebrou as glórias da Igreja Triunfante,
invocando a intercessão dos santos. Hoje reunimo-nos em oração
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A liturgia de hoje realça a fé e a esperança na vida eterna.

Esta visão serena e otimista da morte baseia-se na fé em Cristo.
Porque como diz São Paulo na carta aos Rm 14,8 “Quer vivamos, quer
morramos, somos do Senhor”. Se somos dele em vida, continuaremos
tais na morte. Cristo, Senhor de nossa vida, será o Senhor de nossa
morte. Nesta perspectiva a morte não se apresenta como destruição
do homem, e sim como trânsito, aliás, nascimento para a vida eterna.
Rezemos uns pelos outros e sobretudo pelos mortos porque, como
bem diz o livro de 2Mc 12,46; santo e salutar é o pensamento de rezar
pelos defuntos para que sejam libertados de seus pecados.

Ó Deus, izestes o vosso Filho único vencer a
morte e subir ao céu. Concedei a vossos ilhos e
ilhas superar a mortalidade desta vida e contemplar
eternamente a vós, criador e redentor de todos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.
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O Padre Cruz era a semente que semeava.

TESTEMUNHOS
NÃO DEIXOU MORRER A IGREJA

a

o ser implantada a República a situação do país, se já não
era boa, icou pior: a miséria, os roubos e os assassinatos
aumentaram. Ninguém estava seguro. Os padres foram os
mais perseguidos. Eram atacados pelo governo e pela populaça que
seguia o exemplo dos governantes.
O Padre Cruz, indiferente a perseguições, a enxovalhos de toda
a espécie e à própria morte, manteve o seu rumo e a sua fé. Nem
pedras, nem apupos faziam parar a sua caminhada infatigável. Levava
a Igreja a todo o lado. Percorria não só Lisboa mas todo o país.
Afonso Costa tinha prometido acabar, em duas gerações, com os
padres e com a religião, que ele apelidava: o ópio do povo. Promovia
e incitava o esbulho e a venda de tudo quanto pertencesse à Igreja.
Cego, por um ódio injustiicável, foi expulsando e ridicularizando os
padres de maneira a torná-los indesejados. Quase o conseguiu. Fezlhe frente um Homem que, sem disparar uma bala, conseguia acalmar
ânimos e distribuir esmolas.
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De entre os muitos milagres que lhe são atribuídos, a Igreja ainda
não contabilizou o maior: o Padre Cruz não deixou morrer a Igreja
em Portugal. Enquanto a maioria dos padres fugiam, eram presos ou
se bandeavam com o governo, se despadravam e aceitavam lugares
nesse mesmo Governo, o Padre Cruz continuou a espalhar a fé, a
celebrar missa sempre que no local de culto houvesse pelo menos
uma pessoa.
Este é um dos milagres, talvez o maior, porque com o seu exemplo,
a sua fé inquebrantável, ele, com a cruz, o terço e o breviário enfrentou
a fúria da ignorância.
Um homem só contra um Governo que prometia acabar com
a “padralhada”, como então, acintosamente eram apelidados os
servidores de Deus.
O Padre Cruz não se atemorizou. A fé, num Deus Criador e justo,
era maior que todos os medos, que todas as sevícias, que todas as
torturas.
O Padre Cruz foi a semente que morria e renascia todos os dias
para grão a grão dar origem a novos frutos e replantar o país que tinha
sido devastado pela insanidade.
DEUS NO MEIO DOS HOMENS

A Lei da Separação da Igreja do Estado de 1911 proibia o uso dos
hábitos talares (vestes que os padres usavam até aos calcanhares).
O Padre Cruz nunca acatou a ordem, vestia sobre aquela roupa um
longo casaco que tapava parcialmente a indumentária proibida. Uns
guardas ingiam que não viam e outros chamavam-lhe a atenção para
o facto; ele limitava-se a prender as vestes um pouco mais acima.
Durante muito tempo foi o único padre a não fazer a vontade
às leis dos homens. Isso fez que apesar da má vontade contra os
padres e o seu desaparecimento total da via pública, o Padre Cruz
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continuasse no meio dos homens, tal como Cristo, ajudando aqui,
amparando acolá e às vezes acontecia o milagre quando o impossível
era ultrapassado.
Muitos dos considerados mortos nestas lutas fratricidas que se
desenrolaram entre 1910 e 1926, ao serem tocados pelo Padre Cruz
reagiam ao contacto e imediatamente ele dava o alarme para serem
hospitalizados.
Junto dos mortos dizia sempre:
“Meu Deus creio em Vós, porque sois a verdade; espero em
Vós, porque sois iel às vossas promessas; amo-vos, porque sois
ininitamente bom e amável.
Jesus piedoso dai-lhes o eterno descanso. Meu Jesus, misericórdia”
O meu avô contava e dava o nome de homens da sua idade que
tinham sido salvos, nos últimos segundos, devido à acção do Santo
Padre. Foi através da acção do Padre Cruz que a Igreja conseguiu
superar as suas diiculdades. Em 19171918, Portugal reata as relações
com a Santa Sé.
Sidónio Pais, então Presidente da República e homem integro
tentou unir todos os portugueses e acabar com o medo que dividia
católicos e não católicos. Foi assassinado por um louco que não
lhe perdoou a nova ligação à Igreja. O Padre Cruz, em vez de se
amedrontar com o facto que voltou a acirrar ainda mais os ódios,
voltou às ruas e aos bairros degradados onde as esmolas faziam
ouvir as palavras do apóstolo do bem e da fraternidade. Deus sempre
esteve no meio dos homens através do seu servo que, arrostando
todos os desaios e todos os perigos, se manteve esclarecendo os que
perseguiam Cristo e os representantes do Altíssimo.
AS PERSEGUIÇÕES

Afonso Costa estava certo que o povo o ajudaria a perseguir e a
acabar com os padres e com a Igreja.
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A ignorância do povo faz que ele seja enganado, e grite e corra e
ataque o outro povo como quem está a perseguir e a atacar lobos ou
raposas.
Afonso Costa não contou com o Padre Cruz que falava a linguagem
do povo e se sujeitava às mesmas privações.
Numa das visitas que fez ao Limoeiro, que era a cadeia onde se
encontravam aqueles que estavam mais descontentes com o governo
e se lhe opunham, o Padre Cruz icou lá preso. Ele não se importou,
era a maneira de saber qual o tratamento dado aos prisioneiros e
ao mesmo tempo poder contactar, directamente com eles, dar-lhes
conforto e confessá-los. Só lamentava não poder celebrar a santa
missa.
Passados oito dias, como o Director da prisão se convenceu que
aquele prisioneiro era muito diferente dos outros, mandou-o soltar.
Também perto de Torres Novas lhe apareceu o Regedor do
Concelho que o expulsou daqueles sítios. Ele não se atemorizou.
Deus estava sempre com ele.
Foi o Padre Cruz que fez abortar a laicização do país.
É preciso pensar neste milagre da vontade e da coragem suportados
por Deus, através do seu servo que nunca claudicou perante as
ameaças mais torpes.
Quando se sentia mais acossado pelos ignorantes Regedores das
freguesias, recitava sempre o intróito da Santa Missa:
“Lembrai-vos, Senhor, da vossa bondade e das vossas
misericórdias, que são de todos os tempos; não consintais que nos
venham a dominar os inimigos. Deus de Israel livrai-nos de todas as
tribulações. A vós, Senhor; elevo a minha alma; meu Deus, em Vós
ponho coniança; e não serei confundido. Glória ao Pai, ao Filho,
ao Espirito Santo” Depois acrescentava: “Deus Santo iluminai estas
almas para compreenderem os erros que estão a cometer”.
Cunha Simões, Padre Cruz – Um Santo dos Nossos Dias
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Jazigo do Padre
Cruz
enche-se de
flores e velas no
dia dos Finados

a

romaria ao túmulo do
padre Cruz, no cemitério de Benica, em
Lisboa, é uma tradição no dia
de Finados, com muitos devotos a prestar-lhe homenagem
com lores, esmolas e velas.
Nas vésperas de inados
várias pessoas fazem a romaria,
mas é a 1 de novembro que se
forma maior ila para visitar o jazigo do padre Cruz que, nesse dia,
tem a porta aberta.
Hoje, a açoriana Maria de Deus Medeiros foi colocar lores e
esteve muito tempo a rezar em frente ao túmulo do padre Cruz, por
quem confessa ser devota.
“Sou muito devota do senhor padre Cruz. Sou dos Açores, de S.
Miguel, e o senhor padre Cruz, quando fez uma visita aos Açores,
icou em casa dos meus avós”, contou à Lusa.
Apesar de não ter conhecido o padre Cruz, Maria de Deus Medeiros
tem uma fotograia do sacerdote com uma oração “escrita com a mão
dele”.
“Todas as vezes que venho a Lisboa venho sempre aqui trazer
umas lorzinhas”, disse.
Quem vai todos os anos, por altura dos Finados, visitar o túmulo
do padre Cruz é Guilhermina Alves, que tem “muita, muita fé”, no
sacerdote.
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“Sou muito devota do padre Cruz. Trago uma fotograia dele na
minha carteira e sempre que preciso de alguma coisa peço-lhe”, disse
à Lusa, airmando que tem sido atendida.
“Venho cá todos os anos. Às vezes até mais do que uma vez.
Tenho o meu marido neste cemitério e venho sempre visitar o túmulo
do padre Cruz”, acrescentou.
O padre Francisco Rodrigues da Cruz terá nascido no antigo
Rossio de Alcochete, no dia 29 de julho de 1859. Foi o quarto dos
seis ilhos e desde criança que pensava em ser sacerdote.
Em 1875, com 16 anos matricula-se na Faculdade de Teologia, em
Coimbra, onde acaba o curso cinco anos mais tarde.
Celebra a primeira missa em 1882 e anos mais tarde recusa ser
o cónego da Sé Patriarcal, por se querer dedicar aos “Presos das
cadeias, doentes dos hospitais, pobrezinhos e abandonados, e tantos
pecadores e almas abandonadas”, segundo uma carta que escreveu ao
cardeal D. António Mendes Belo.
Aos 81 anos realiza o sonho da sua vida, ao fazer os votos religiosos
da Companhia de Jesus, e celebra a última missa a 1 de dezembro de
1947.
Morre a 1 de outubro de 1948, em Lisboa, depois de dedicar a vida
aos mais pobres e necessitados, tendo icado depositado no jazigo
da Companhia de Jesus, no cemitério de Benica, conforme a sua
vontade. Tal como a sua estátua em Alcochete, também à porta do
jazigo há sempre ramos de lores frescas.
In www.sapo.pt, 31/10/2011
“Deus, nosso Pai, que destes do Padre Cruz a graça de
imitar ielmente a Cristo pobre e humilde, fazei que também
nós vivendo plenamente a nossa vocação, caminhemos para
a santidade perfeita, à imagem de Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen”
(Missal Romano)
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Além disso, o Santo Padre disse que a misericórdia do Pai pode
chegar a cada pessoa de muitas maneiras: através da abertura de
uma consciência sincera; através da leitura da Palavra de Deus que
converte o coração, por meio de um encontro com uma irmã ou irmão
misericordiosos; nas experiências da vida que nos falam de feridas,
de pecado, de perdão e de misericórdia.

Papa recorda que a confissão é o lugar
privilegiado
da misericórdia de Deus

a

os participantes de um curso sobre o foro interno, o Santo
Padre explicou que a possibilidade do perdão é realmente
aberta a todos “A misericórdia, mais do que uma atitude ou
uma virtude humana, é a escolha que Deus faz em favor de cada
ser humano destinado à sua eterna salvação; escolha marcada com
o sangue do Filho de Deus”. Assim indicou o Papa Francisco no
seu primeiro discurso aos participantes do curso anual sobre o Foro
interno, promovido pela Penitenciaria Apostólica.
Assim, disse que a misericórdia divina pode chegar gratuitamente
a todos os que a invocam, porque “a possibilidade do perdão está
realmente aberta a todos, e mais, está escancarada, como a maior
das ‘portas santas’, porque coincide com o próprio coração do Pai,
que ama e espera todos os seus ilhos, de forma especial aqueles que
erraram mais e estão distantes”.
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Nesta linha, recordou que o sacramento da reconciliação é “o lugar
privilegiado para experimentar a misericórdia de Deus e celebrar a
festa do encontro com o Pai.” O Papa disse que a festa é parte do
sacramento, da mesma forma que a absolvição.
Também, destacou que quando, como confessores “nos dirigimos
ao confessionário para receber os irmãos e irmãs, devemos sempre
recordar que somos instrumentos da misericórdia de Deus para eles”
e, portanto é necessário icar “atentos para não colocar obstáculos
a este dom de salvação”. Por isso é necessário ter sempre “atitude
de fé humilde e generosa, com um único desejo, que cada iel possa
experimentar o amor do Pai”.
Por outro lado, o Papa Francisco reconheceu que cada iel
arrependido, depois da absolvição do sacerdote, tem a certeza, pela
fé, de que os pecados já não existem, são cancelados pela divina
misericórdia. Aliás, reconheceu que gosta de pensar que Deus tem
uma fraqueza: memória ruim. Os pecados já não existem – esclareceu
– porque o Senhor os esquece.
Por isso, é importante que “o confessor seja também um ‘canal de
alegria’ e que o iel, depois de ter recebido o perdão, não se sinta mais
oprimido pela culpa”.
Também destacou que “somos guardiães, nunca patrões, tanto das
ovelhas como da graça”. O Papa exortou a colocar no centro, e não
só no Ano Jubilar, o sacramento da reconciliação, “verdadeiro espaço
do Espírito Santo no qual, todos, confessores e penitentes, possamos
experimentar o único amor deinitivo e iel, o de Deus para cada um
dos seus ilhos, um amor que não dececiona nunca”.
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Para concluir, o Papa Francisco deu um conselho aos presentes
para as situações em que não é possível dar a absolvição. Recomendolhes procurar sempre um caminho, porque muitas vezes é possível
encontrar. Por isso recordou que, além da linguagem falada existe “a
linguagem dos gestos” E pediu-lhes que falem como pais, recordem
ao iel que Deus lhes ama e deem-lhes a bênção. De tal forma que
estas pessoas possam sair do confessionário com a sensação de ter
encontrado um pai e não de ter levado uma bronca.
O sacerdote ministro da misericórdia divina
« É necessário voltar ao confessionário, como lugar no qual
celebrar o sacramento da reconciliação, mas também como lugar
onde “ habitar ” com mais frequência, para que o iel possa encontrar
misericórdia, conselho e conforto, sentir-se amado e compreendido
por Deus e experimentar a presença da Misericórdia Divina, ao lado
da Presença real na Eucaristia ».
Com essas palavras o Santo Padre Bento XVI dirigiu-se aos
confessores, durante no Ano Sacerdotal, indicando a importância e
a consequente urgência apostólica de redescobrir o sacramento da
reconciliação, como penitentes e como ministros.
Juntamente com a Celebração diária da Eucaristia, a disponibilidade
para o atendimento das conissões sacramentais, a acolhida dos
penitentes e, quando solicitado, o acompanhamento espiritual são a
real medida da caridade pastoral do sacerdote e, com ela, o testemunho
da alegre e correta assunção da própria identidade, redeinida pelo
sacramento da Ordem, reduzida a mera função.
O Sacerdote é ministro, isto é, servo e também prudente
administrador da divina misericórdia. A ele é coniada a gravíssima
responsabilidade de «perdoar ou reter os pecados».
Através do Santo Padre Cruz muitos iéis puderam viver a jubilosa
experiência do ilho pródigo que mesmo tendo retornado à casa do
pai por interesses vis e como escravo, foi acolhido e reconstituído na
própria dignidade ilial.
In www.pt.zenit.org, 4/3/2016
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NATAL

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua
glória...” (Jo 1,14).

a

encarnação do Verbo de Deus assinala o início dos “últimos
tempos”, isto é, a redenção da humanidade por parte de
Deus. Cega e afastada de Deus, a humanidade viu nascer
a luz que mudou o rumo da sua história. O nascimento de Jesus é
um fato real que marca a participação direta do ser humano na
vida divina. Esta comemoração é a demonstração maior do amor
misericordioso de Deus sobre cada um de nós, pois concedeu-nos a
alegria de compartilhar com ele a encarnação de seu Filho Jesus, que
se tornou um entre nós. Ele veio mostrar o caminho, a verdade e a
vida, e vida eterna. A simbologia da festa do Natal é o nascimento do
Menino-Deus.
No início, o nascimento de Jesus era festejado em 6 de janeiro,
especialmente no Oriente, com o nome de Epifania, ou seja,
manifestação. Os cristãos comemoravam o natalício de Jesus junto
com a chegada dos reis magos, mas sabiam que nessa data o Cristo já
havia nascido havia alguns dias. Isso porque a data exata é um dado
que não existe no Evangelho, que indica com precisão apenas o lugar
do acontecimento, a cidade de Belém, na Palestina. Assim, aquele
dia da Epifania também era o mais provável em conformidade com
os acontecimentos bíblicos e por razões tradicionais do povo cristão
dos primeiros tempos.
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Entretanto, antes de Cristo, em Roma, a partir do imperador
Júlio César, o 25 de dezembro era destinado aos pagãos para as
comemorações do solstício de inverno, o “dia do sol invencível”, como
atestam antigos documentos. Era uma festa tradicional para celebrar
o nascimento do Sol após a noite mais longa do ano no hemisfério
Norte. Para eles, o sol era o deus do tempo e o seu nascimento nesse
dia signiicava ter vencido a deusa das trevas, que era a noite.
Era, também, um dia de descanso para os escravos, quando os
senhores se sentavam às mesas com eles e lhes davam presentes.
Tudo para agradar o deus sol.
No século IV da era cristã, com a conversão do imperador
Constantino, a celebração da vitória do sol sobre as trevas não fazia
sentido. O único acontecimento importante que merecia ser recordado
como a maior festividade era o nascimento do Filho de Deus, cerne
da nossa redenção. Mas os cristãos já vinham, ao longo dos anos,
aproveitando o dia da festa do “sol invencível” para celebrar o
nascimento do único e verdadeiro sol dos cristãos: Jesus Cristo. De
tal modo que, em 354, o papa Libério decretou, por lei eclesiástica, a
data de 25 de dezembro como o Natal de Jesus Cristo.
A transferência da celebração motivou duas festas distintas para
o povo cristão, a do nascimento de Jesus e a da Epifania. Com a
mudança, veio, também, a tradição de presentear as crianças no Natal
cristão, uma alusão às oferendas dos reis magos ao Menino Jesus na
gruta de Belém. Aos poucos, o Oriente passou a comemorar o Natal
também em 25 de dezembro.
Passados mais de dois milénios, a Noite de Natal é mais que uma
festa cristã, é um símbolo universal celebrado por todas as famílias do
mundo, até as não-cristãs. A humanidade ica tomada pelo supremo
sentimento de amor ao próximo e a Terra ica impregnada do espírito
sereno da paz de Cristo, que só existe entre os seres humanos de
boa vontade. Portanto, hoje é dia de alegria, nasceu o Menino-Deus,
nasceu o Salvador.
In Vida Cristã, www.franciscanos.org.br, 25/12/2015
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Novo Vice-Postulador da Causa do Padre Cruz
P. Anton Witwer S.J. Postulador Geral da Companhia de Jesus,
em Roma, nomeou para Vice-Postulador da Causa de Beatiicação e
Canonização do Padre Francisco Rodrigues da Cruz S.J., o P. Dário
Pedroso S.J. que, no dia 1 de outubro do corrente ano, tomará posse
desta missão.
O Padre Dário Pedroso é sacerdote jesuíta. Nasceu na Póvoa de
Santo Adrião em 1943, tendo sido ordenado sacerdote em 1975.
Licenciou-se em Filosoia e em Teologia e já publicou mais de
cinquenta obras, em particular sobre temas de espiritualidade cristã.
Foi Secretário Nacional do Apostolado da Oração e diretor das
revistas mensais Mensageiro do Coração de Jesus e Cruzada.
Atualmente, exerce funções pastorais na Charneca da Caparica,
diocese de Setúbal, como Superior de uma Comunidade jesuíta
responsável por várias paróquias.
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Agradecem as graças alcançadas por
intercessão do Santo Padre Cruz e, em
sinal de gratidão, contribuíram para a
Causa de Canonização do Servo de Deus.

Venho agradecer ao Bondoso Padre Cruz, as muitas graças
recebidas para mim e para a minha família e em especial a graça
da minha ilha ter concluído o seu curso e muito recentemente ter
arranjado emprego.
Obrigada Querido Padre Cruz.
Maria Machado (Açores);
Agradeço o que tanto sou atendida, em todos os pedidos que
faço ao nosso Santo Padre Cruz.
Com tantos agradecimentos meus pelo estado em que me
encontro, depois do acidente que tive, do qual me encontro bem,
estando a ser seguida.
Não tenho palavras para descrever, mas eu rezo ao Santinho
[Padre Cruz] pelo que tem feito por mim, Santo Padre Cruz, junto de
Nossa Mãe e nosso bom Deus, muito obrigada.
Agradeço sempre, o meu coração está sempre em dívida.
Antónia Maria Azeitão Gomes (Camarate);
É para agradecer graças recebidas por intercessão do meu
bondoso e querido Padre Cruz, nas minhas alições sempre chamo
por ele, ele é o meu refúgio, que intercede junto do Menino Jesus.
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Desta vez foi uma grande graça; a minha ilha única que
contraiu cancro e lutou muito mas graças ao Menino Jesus e Padre
Cruz, ela está curada e espero que seja de vez. Deus seja louvado e o
Padre Cruz, a quem devo muitas graças.
Hermínia Cotta (New Bedford, EUA);
Venho, reconhecida, agradecer ao Padre Cruz, por sua
intercessão junto de Deus, o meu neto estar empregado e também
por, com toda a serenidade, me desfazer de uma casa que possuía no
Norte. Dela tenho boas recordações e pensei que sofreria muito, mas
com a ajuda do meu intercessor, tudo correu calmamente.
Maria Beatriz Lima (Lisboa);
Mais uma vez venho agradecer ao grande missionário que
continua a ser o nosso Santo Padre Cruz, as graças que tenho recebido
através da sua intercessão junto do Pai Celeste e duma forma especial,
por se tratar da luta contra o cancro duma jovem mãe, muito querida
de toda a família e de todos que a conhecem. Graças ao nosso Bom
Amigo, temos a Esperança de que mais uma vez ele [Padre Cruz] tem
estado connosco.
Bem-haja Santo Padre Cruz.
Maria Conceição Freire (Vide);
Venho agradecer ao bondoso Padre Cruz todas as graças
concedidas para mim e minha família. Obrigado.
Ludovina Santos (North Vancouver, Canadá);
Agradeço todas as graças recebidas por intercessão do meu
querido Santo Padre Cruz.
Em todos os casos difíceis da minha vida, alcancei graças por
sua intercessão, meu querido Padre Cruz. Sinto-me sempre abençoada
pela sua santidade e presença.
Maria Fernanda Mendes Coelho (Peniche);
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Venho agradecer uma e muitas graças que o Senhor Padre Cruz
me tem dado. São muitas e esta é mais uma, agradeço por tudo ter
corrido bem, sem problemas.
Fui a Ponta Delgada, a viagem foi boa, só para cá houve uma
pequena turbulência, eu comecei a rezar e tudo passou, foi só um
susto. Mais uma vez, muito obrigado por tudo.
Guida Jesus (Florissant, EUA);
Venho agradecer ao santo e bondoso Padre Cruz por tudo o que
me tem ajudado, ouvindo as minhas preces.
Muito obrigada, meu santo amigo.
Ilda Loureiro (Amadora);
Agradeço ao bondoso Padre Cruz as muitas graças recebidas e
que por intercessão junto de Deus, sempre me escutou, ao longo de
muitos e muitos anos. Recorro sempre a vós meu grande e sempre
amigo. Obrigada.
Rosélia Gomes (Paderne);
Passados dois anos, a minha esposa foi inalmente operada ao
segundo membro inferior, tendo tudo corrido pelo melhor. Ficou a
andar de muletas mas já não tem dores e sobe e desce as escadas do
nosso 4º andar, sem elevador.
Também uma nossa ilha sofreu um grave acidente no trabalho
há 6 meses, tendo tido várias lesões nos membros superiores e
inferiores. Ainda anda a receber tratamentos e as melhoras vão
surgindo. Só a minha grande fé, nas mãos que beijei em criança do
nosso protetor, o Santo Padre Cruz, me tem ajudado.
Victor Manuel de Sousa (Amadora);
Venho por este meio agradecer ao bom Padre Cruz mais uma
graça que me concedeu. Tendo o meu ilho de ser operado ao coração
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com grande risco, e ao im de uma cirurgia de sete horas, tudo correu
bem, graças ao bom Padre Cruz a quem pedi muito.
Maria Balbina Paiva Gomes Carneiro (Bairro);
Agradeço ao Padre Cruz três graças recebidas.
A 1ª graça foi a minha neta de 16 anos, Ema, que vive na Suíça
e não encontrava lugar de aprendizagem, que signiica um curso de
3 anos. Por isso pedi ao S. P. Cruz para ajudar a minha neta e tempo
depois ela encontrou o que procurava.
A 2ª graça é para agradecer por o problema que eu tive numa
perna por causa de uma alergia a um antibiótico que deixou o corpo
muito vermelho e por im a perna direita muito mal. Pensei que não
iria icar bem da perna, mas com a graça do S. P. Cruz já estou a
normalizar, tudo está bem.
A 3ª graça é para agradecer ao S. P. Cruz por a minha netinha de
12 anos que precisa de trabalhar na escola com computador e estava
a ter muitos problemas com alguns colegas da turma. Pedi mais uma
vez ao S. P. Cruz para ajudar a Ilda e ela não teve mais problemas.
Ana Rosa Ferreira de Sá (Vila Nova de Gaia);
Agradeço ao bondoso Santo Padre Cruz duas graças recebidas,
as quais pedi pelos meus dois irmãos.
Um deles fez duas operações muito grandes que correram
bem. O meu outro irmão fez um exame que correu bem. Mais uma
vez agradeço ao bondoso Santo Padre Cruz as graças recebidas e
continuo a pedir e a rezar.
Maria Amélia Fernandes Aguiar Aires (Telões);
A minha ilha andava muito alita na resolução de um problema
que muito a preocupava. Já faço a minha novena há quase um ano
por essa intenção e cheguei a desanimar, mas de um momento para
o outro tudo teve resolução, graça que agradeço ao meu bom amigo,
Padre Cruz.
Albertina Leal (Vila Nova de Gaia).
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Deram esmola
e
agraDecem graças

Elvira Martins Ribeiro (Peso da
Régua); Maria Fátima Nunes
Machado (Angra do Heroísmo,
Açores); Maria da Luz Pin-to
Leite de Melo (Porto); Glória
Mendes Santos Pita (Almada);
Alzira Jesus Teixeira (Bragan-ça); Maria Alice Freitas (Fafe);
Cecília Canilho Rijo Domin-gues (Portalegre); Maria Rosa
Crisóstomo (Vila Flor); Maria
Lúcia Silva Arrais (Colares);
Teresa da Conceição Dias de
Sousa (Caldas de Vizela); Maria Pureza Vasconcelos e Rosa
Fernandes Vasconcelos (Sabadim); Maria Rosário e Precília
Catarino (Trevões); Beatriz de
Fátima da Conceição Morais
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(Coimbra); Maria Rosa da Puriicação (Monchique); Maria
Hermínia Lopes (Vila Franca
de Xira); Maria Augusta Pires
Frade Prata (Gouveia); Maria
Fernanda Sousa Lapa (Porto);
Maria Cidalina Flores Coelho
dos Santos (Águeda); Maria de
Deus Lima Brum (Vila Franca
do Campo, Açores); Maria da
Nazaré de Oliveira Brito Portela (Tomar); Mariana dos Santos
Roque Araújo da Ponte e Sousa (Sousel); Maria de Fátima
Pereira Soares (Porto); Maria
Fernanda Quaresma Henriques
(Torres Vedras); Maria Luísa
Leal Graça (Algés); Berta Eugénia Gomes Castro (Espinho);

Ana Maria Conceição Pereira Neves (Amadora); João de
Ornelas Júnior (Faial, Açores);
Maria Helena R. Lages Costa
(Braga); Maria Morais dos Reis
Agostinho (Peso); Maria Beatriz Caleira Santos (Covilhã);
António Forte (Escudeiros);
Georgete Valente (Lisboa); Maria de Lourdes das Dores Correia Martinho (Lisboa); Maria
Beatriz Caleiro Santos (Covilhã); Fernando Rui Campos
Moura (Sacavém); Joaquim
Esteves Ferreira (Balugães);
Mário Manuel Meneses Andrade (Rio Tinto); Ana Duro
Escaleira Antunes (Ponte da
Barca); Arminda da Conceição
Tomaz Silva (Sintra); Clementina Tavares da Silva (Lever);
Francisco Novo Baptista Carrilho (Mafra); Maria Alzira
Costa Moutinho (Maia); Maria
Armanda Gonçalves Pereira
(Vila Pouca de Aguiar); Maria
Clementina Gaioso Pinto Pais
(Porto); Maria Otília da Silva
Dias Simões (Lisboa); Raul de
Faria Carneiro (Balasar); Aldina Carvalho (Ontário, Canadá);
Angelina Barbosa Marinheiro
(Vila Verde); Maria Deolinda

Rodrigues Faria (Pegarinhos);
Maria Helena Aires Domingues (Castanheira do Ribatejo);
Maria da Cruz Louro Gonçalves (Lourinhã); Margarida G.
Derouen (Cocoa, EUA); Maria
Irene Santos Alves (Figueira da
Foz); Graciosa Matias (Coim-bra); Antónia Maria Azeitão
Gomes (Camarate); Lucinda
Maria Martins (Lisboa); Mário
Jorge Gomes Sousa (Funchal,
Madeira); Maria da Conceição
de Vasconcelos Basto Gomes
(Ermesinde); Maria Fátima de
Sousa Dias Alves (Valongo);
Hermínia T. Cotta (New Bedford, EUA); Maria Alexandra
Brito (Porto); Maria do Rosário
Santos Soares (Funchal, Madeira); Maria Rosa Pires Guilherme (Amadora); Engrácia
de Jesus (Braga); Fernanda Valverde (Leiria); Maria Beatriz
Lima (Lisboa); Maria Benedita
e Carlos Daniel (França); Maria
Helena Aires Domingues (Castanheira do Ribatejo); Júlia Oliveira Reis (França); Mário Jorge Vaz (Algés); Maria Emilia de
Sousa (Lisboa); Manuel Caeiro
da Costa (Cascais); Maria Alice
Teles dos Remédios (Lisboa);
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Cátia Rodrigues (Lisboa); Edviges Silva (Baixa da Banheira); Ângela Alves da Costa
(Alvarães); Laurinda Cruz F.
Santos (Lisboa); Maria Lucinda
Moura Fernandes (Rio Tinto);
Maria Leonor Pimenta Gomes
(Lisboa); Maria Inês Meira
de Matos (Barcelos); Ângela
Amendoeira Rebelo (Almada); Maria Olga dos Reis Silva
Brito (Portimão); Rosa Marques Miranda (São Clemente
de Sande); Joaquim Mancebo
(North Providence, EUA); Alice Nunes (Napa, EUA); Maria Rosário Ramos Silva Costa
(Lisboa); Maria Anjos Cabral
Leonardo (Amadora); Maria Joaquina Ferreira Quelhas
(Guarda); Nelson Sousa Figueiredo (Mafra); José Sousa Figueiredo (Torres Vedras); Ondina Alice Vera-Cruz Lima (São
Vicente, Cabo Verde); Gabriela
da Silva Faria (Carapinheira);
Guilhermina Maria Correia Ribeiro dos Santos (Faro); Maria
Manuela Ferreira Roque Sousa (Lisboa); Orlando Oliveira
Coelho Gadanho (Gandra); Leonília Sequeira Ferreira (Santarém); Maria da Conceição
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Ribeiro Freire (Vide); Alípio
Lopes Gomes (São Pedro da
Torre); Helena Ferreira (Almada); Maria Fernanda Mendes
Coelho (Peniche); Maria Isabel
Jesus (Funchal, Madeira); Ludovina Santos (North Vancouver, Canadá); Maria Fernanda
Mendes Coelho (Peniche); M.
Lopes (Coimbra); Guida Jesus
(Florissant, EUA); Alcinda Deveza Queiroga (Apúlia); Maria
Loureiro (Matosinhos); Maria Silveira (Hanford, EUA);
Conceição da Cruz (Hartford,
EUA); Maria Luísa e Hermínio
Simão (Hartford, EUA); Margarida Careto Lagarto Lopes,
Elsa Margarida Bigares Martins
Romão e Ana Venâncio Figueira (Arronches); Ilda Augusta da
Silva Aleixo (Nossa Senhora da
Graça dos Degolados); Maria
da Conceição Pedrosa Gordo
da Silva e Isabel Carreira (Peniche); Maria Lurdes Garrido A.
Nunes (Lisboa); Tiago Manuel
Oliveira (Lisboa); Maria Lurdes Trindade Almeida e Maria
Manuela Trindade Silvestre
(Alguber); Constantino Agria
Batista (Figueiró dos Vinhos);
Laura Jesus Cândido (Lisboa).

Que é preciso para a Canonização do Padre Cruz?

A resposta é simples: que a Igreja, pelo seu Chefe Supremo, o Vigário
de Cristo, dê o seu veredito. Mas a Igreja não procede, nesta matéria, de
ânimo leve. Por isso tem de ter a certeza de o servo de Deus ter praticado
todas as virtudes em grau extraordinário.
Exige também um sinal do céu: o milagre, obtido por intercessão do
Padre Cruz. exige até dois. O milagre é um facto religioso, isto é, supõe
a oração ou intercessão de um justo unido intimamente a Deus; sensível,
ou seja certificável pelos sentidos, e inexplicável pelas forças da natureza.
Não basta alguém declarar simplesmente que houve milagre, será preciso
prová-lo. E isso faz-se com todo o rigor, por meio de um processo.
Constituído um tribunal pela autoridade da Igreja, são ouvidas as
testemunhas e o «miraculado» deve ser minuciosamente examinado por
um ou mais peritos, para saber se acura foi real e perfeita ou não.

DATAS PRINCIPAIS DA VIDA DO PADRE CRUZ E DO SEU PROCESSO DE
CANONIZAÇÃO

Nascimento:
Estudos Secundários
em Lisboa:
Universidade de
Coimbra:

29-7-1859

Entrada na Companhia
de Jesus:

3-12-1940

Madeira e Açores:

1942

Morte em Lisboa:

1-10-1948

1868-1875
1875-1880

Ordenação Sacerdotal:

3-6-1882

Diretor do Colégio dos
Orfãos - Braga:

1886-1894

Processo de Beatificação 10-3-1951
em Lisboa:
a 26-6-1965
Entregue à Santa Sé:

Diretor Espiritual em S.
Vicente de Fora:
1896-1903

Aprovação dos Escritos
e Declarado Venerável:

17-9-1965
30-12-1971

O SANTO PADRE CRUZ
Maria Joana Mendes Leal
A vida do Santo Padre Cruz, obscura e gloriosa, apagada e empolgante, é dos
testemunhos mais eloquentes dos nossos dias...
8ª edição: 11€.

ODISSEIA DE AMOR Vida do “santo” Padre Cruz
Dário Pedroso, S. J.
Mais uma biografia do Padre Cruz? Sim e não. Sim, porque se
trata de apresentar os momentos mais significativos da vida deste
sacerdote exemplar, a quem o povo há muito «canonizou». Não,
porque o Autor escolheu uma aproximação deveras original:
colocando o P. Cruz a falar com um jovem interlocutor imaginário,
faz desta narrativa biográfica quase uma “autobiografia”, na qual
tudo resulta da «odisseia» do amor de Deus na vida do Padre
Cruz.
São páginas repletas de simplicidade e confiança em Deus, bem
ao jeito do biografado.
1ª edição: 7€.
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