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DO MUNDO
gáo cristá esteve vinculado, primeiro como
director, por mais de trinta anos, e depois como
assessor. É famosa a sua página de opiniáo
nesta revista («Escreve Jesus Urteaga»), na qual
dava conselhos humanos e espirituais, com
visáo positiva e cristá da existéncia humana.
No campo editorial, também fundou e dirigiu em «Edicóes Palabra» as coleccóes de livros
Folhetos MC (de bolso), Juvenil MC, Livros MC,

ESPANHA
FALECEU O PADRE JESUS URTEAGA
No passado dia 30 de Agosto faleceu
em Madrid o sacerdote, escritor e jornalista espanhol Jesus Urteaga, aos 87 anos.
Conhecido como «o padre da TV», foi fundador e director da revista Mundo Cristiano
e escritor de obras de espiritualidade.

Documentos MC, Biografias MC, Testemunhos
MC, Estudos Palabra, Mundo e Cristianismo,

Jesús Urteaga desenvolveu o seu trabalho
em quatro campos: o trabalho pastoral, a imprensa, a televisáo e como escritor de livros
espirituais.
A sua faceta jornalística comecou na televisáo em Setembro de 1960, guando foi contratado pela TVE para participar da transmissáo
religiosa de «O dia do Senhor».
Um ano depois encarregou-se do programa
para adolescentes «Só para menores de 16
anos», mais conhecido pelo lema «Sempre alegres para fazer os outros felizes», que se manteve semanalmente no ar até Setembro de 1966.
Também, até 1970, realizou o «Fala contigo
Jesus Urteaga». Foi conhecido naqueles anos
como »o padre da TV» e em 1965 foi-Ihe outorgado o Prémio Nacional da Televisáo Espanhola.
Em 1963, fundou a revista Mundo Cristiano.
A esta revista de informacáo geral com inspira-

assim como a coleccáo mais completa que se
fez na Espanha sobre a familia, chamada «Fazer
Família».

Como escritor, além de ser autor de numerosos artigos publicados em diferentes revistas
e jornais do país, é conhecido por livros como
«O valor divino do humano», «Deus e os fiIhos», «Sempre alegres para fazer os outros
felizes», «Cartas aos homens», «Os defeitos
dos santos», »Agora comeco!», «Deus e a familia» e «Sim». Estes livros, publicados nas editoras Palabra e Rialp, tém um número elevado de
reedicóes, e varias de suas obras foram traduzidas ao francés, inglés, italiano, portugués,
polaco e chinés.
O seu trabalho pastoral iniciou guando foi
ordenado sacerdote aos 26 anos em 1948, incardinado na Prelatura do Opus Dei. Durante
dois anos foi assistente da Juventude universi-
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tária da Accáo Católica de Madrid. Em 1951
fez-se cargo da direccáo espiritual do Colégio
Gaztelueta, em Bilbao, primeiro colégio do
Opus Dei na Espanha. Foi representante da
Santa Sé no Congresso da Uniáo Internacional
dos Organismos Familiares (Madrid 1961).
Realizou um intenso trabalho sacerdotal,
pregando ás pessoas de toda condicáo social,
dando conferéncias e cursos de retiro, e dedicando muito tempo a ministrar direccáo espiritual.
Jesus Urteaga nasceu em San Sebastián
em 7 de Dezembro de 1921. Era doutor em
Direito Civil pela Universidade de Madrid e
doutor em Teologia pela Universidade Lateranense de Roma.
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