ACONTECIMENTOS ECLESI

COMENTÁRIO

JOSEMARÍA ESCRIVÁ E MADRE TERESA DE CALCUTÁ'

Foi apresentado em Roma, em 26 de Fevereiro passado, o livro «Um Santo como
amigo», publicado pela editora italiana «Ares». O livro contém o testernunho de numerosas
personalidades eclesiásticas que conheceram o beato Josemaría Escrivá, Fundador do Opus
Dei, nos primeiros anos do seu ministério pastoral, em Espanha (1925-1946), antes de
passar a residir em Roma. Sáo: Asunción Muñoz, das Damas Apostólicas, com quem o
Padre Josemaría colaborou na atenÇáo espiritual dos pobres e doentes dos bairros periféricos de Madrid; o Cardeal José Maria Bueno-Monreal, arcebispo de Sevilha; e outros vinte e
seis bispos sacerdotes, religiosos e religiosas.
No decurso do encontro, foi lido o comentário enviado pelo Postulador da causa de
canonizagáo da Madre Teresa de Calcutá, Fr. Brian Kolodiejchuck, que oferemos a seguir.

É surpreendente comprovar quáo diferentes
sáo os carismas e os caracteres dos santos na
Igreja. Ás vezes parece mesmo que se opóem
entre si, mas, guando se chega a conhecer com

século XX: o Beato Josemaría Escrivá e a
Madre Teresa, duas pessoas e dois carismas
muito diferentes, e ao mesmo tempo com
tantos pontos em comum.

profundidade a vida e o espirito de cada um,
acaba por se perceber o comum denominador

É casualidade a coincidencia temporal: a
Providencia divina quis que nos mesmos dias

que os une: ser reflexo do modo de ser de

em que a Madre Teresa chegasse a Dublin
vinda de Skopje (Macedónia) para iniciar a sua

Cristo, o Santo por excelencia.
Assim acontece no caso de duas das
grandes personagens da Igreja católica do

vida religiosa, a finais de Setembro ou inicios
de Outubro de 1928, o beato Josemaría, em

* Por lapso, no número anterior da CL, deste comentário só saiu publicado o primeiro
parágrafo, pelo que pedimos desculpa aos nossos leitores, reproduzindo-o de novo.
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual1330
Library

ACONTECIMENTOS ECLESIAIS

Madrid, visse a Vontade de Deus acerca do que
seria o Opus Dei.

grande esforco que o Opus Dei desenvolve
para formar as pessoas, manifestado em

Entre esses pontos em comum, náo posso
deixar de assinalar o grande amor á Igreja,
ao Papa, á confissáo sacramental; ou a fé indis-

tantos centros, colegios, universidades, etc.
Existe também um grande esforco de compromisso social por melhorar as condicóes de
todos os seres humanos e, mais importante
ainda, por ajudar a todos a serem capazes de

cutida no valor da orna() como ponto de
partida de toda a accáo apostólica; e tantos
outros aspectos, como a capacidade de empreender iniciativas ambiciosas ao servico dos
outros.

entender o sentido verdadeiro e o valor sobrenatural destes sofrimentos. Vémo-lo muito particularmente nos primeiros anos da história do

Até mesmo algumas facetas do carácter dos

Opus Dei, tal como se regista em varios dos

dois reflectem muitas vezes este denominador
comum, e também a capacidade de resol-ver

testemunhos recolhidos neste livro, e sobretudo nas palavras daqueles que testemunharam
o trabalho pastoral do beato Josemaría nos

instantaneamente problemas que pareciam
humanamente insolúveis.
Entre outros muitos pontos, gostava de me
referir a um particularmente característico do

hospitais de Madrid, como a Irmá Maria Jesus
Sanz, Asunción Muñoz e a Irmá Isabel Martin.

carisma da Madre Teresa: o seu amor pelos
pobres, pelos doentes, pelos moribundos, em
última análise, pelos mais necessitados de

Os pobres, os doentes, os desenganados, foram
as armas para vencer na sua batalha para que
o Opus Dei abrisse caminho.
Em ambos os casos, tanto para o fundador

ajuda. Neles, a Madre Teresa via o próprio
Cristo.

do Opus Dei como para a Madre Teresa, na
raiz deste compromisso reconhecia-se a fé,

Também na vida do Beato Josemaría
encontramos um grande compromisso por

que lhes permitia descobrir Cristo em cada
homern.

ajudar Cristo presente nas pessoas que
padecem necessidade. Náo só por meio do

Fr. BRIAN KOLODIEJCHUCK

1331
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

© by Edições LICEL,CRL, Apartado 570, 4711-915 Braga

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

