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Apresentação
Queridos amigos, 
É com muita alegria e entusiasmo que apresentamos a vocês este encarte 
ao qual demos o nome de “Casados de Vida Santa”.
Casados de Vida Santa está em sintonia com o tema de estudo deste ano 
de 2020, tendo como objetivo ajudar-nos a compreender que a Santidade é 
algo possível, nestes tempos atuais com suas contradições e desafios, como 
nos será apresentado no tema de Estudo: “Casal Santo Alegria da Igreja, 
Testemunho para o mundo”.
Esta inspiração surgiu da leitura do livro “Matrimônios Santos” escrito pelo 
Frei Thomas Kevin Kraft OP, que por muitos anos foi Sacerdote Conselheiro 
Espiritual nos Estados Unidos e no Peru e atualmente mora no Quênia. A ele 
agradecemos a colaboração e o entusiasmo em compartilhar conosco, com 
tanta alegria e disponibilidade, suas pesquisas sobre casais que viveram sua 
vida conjugal buscando a santidade.
Este encarte traz a história de oito casais que na vida cotidiana com suas 
dificuldades, vitórias, alegrias e tristezas, buscaram viver o seu matrimô-
nio na entrega e comunhão com Deus, deixando-se conduzir por Ele. Assim 
como nos recorda o Padre Caffarel no livro Espiritualidade Conjugal: 
“Um santo não é, acima de tudo, como muita gente imagina, uma espé-
cie de campeão que realiza proezas de virtudes ou façanhas espirituais. 
É,  em primeiro lugar, um homem seduzido por Deus. E que entrega a 
Deus toda a sua vida.” (L’ Anneau d’Or - 111-112)
Nossa sugestão é que façam a leitura de uma destas oito histórias por 
ocasião do estudo de cada capítulo do Tema, como um subsídio a mais 
de reflexão a ajudar-nos a acreditar ainda mais na possibilidade de ser-
mos santos no matrimônio.
Esperamos que, assim como nós, cada equipista aprecie e utilize esse mate-
rial como mais uma fonte de formação e crescimento junto às inúmeras 
oportunidades que o Movimento já oferece.
Deus nos abençoe e nos ilumine para que saibamos melhor aproveitar estes 
testemunhos na nossa desafiadora caminhada para a santificação.

Fraterno abraço a todos.
Super Região Brasil
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N os meus primeiros 20 anos de sacerdócio, de fato, mesmo 
antes de ser diácono, estive muito envolvido com as Equipes 
de Nossa Senhora (nos EUA e no Peru). No contexto desse 

acompanhamento de casais no Movimento, tive oportunidade de pregar 
num retiro pré-matrimonial para dois bons amigos meus que levavam muito 
a sério o Sacramento do Matrimônio e o chamado à santidade. Essa foi a 
experiência que me levou a investigar o assunto santos casados, porque 
pensei que eles seriam bons exemplos para casais recém-casados. Bem, isso 
é verdade, mas fiquei surpreso ao descobrir que existem proporcionalmente 
muito poucos santos casados. A maioria dos santos canonizados eram reli-
giosos, padres, bispos, mártires, virgens etc. Isso despertou minha curiosi-
dade, quis descobrir por que havia tão poucos e dar a conhecer aos casais 
os belos exemplos que existissem. 
Pouco a pouco, comecei a me concentrar nos santos casados dos dias 
atuais, porque os santos de muitos séculos atrás viviam em um mundo 
muito diferente do nosso e não enfrentavam alguns dos desafios que os 
casais de hoje enfrentam: pornografia, disponibilidade de aborto, gre-
ves, questões de gênero, opções de fertilidade nunca experimentadas 
nos séculos anteriores, preocupações ecológicas, mídias sociais etc. Por 
isso é mais difícil nos identificarmos com pessoas que viveram em tempos 
medievais ou mesmo renascentistas.
Há 20 anos venho investigando esse tema dos santos casados e sou apai-
xonado por ele. Reuni informações sobre cerca de 15 casais em vários paí-
ses e profissões muito diferentes, que estão propostos para canonização ou 
já estão canonizados, ou ainda, que podem que podem ser canonizados por 
causa de seu relacionamento conjugal exemplar. São casais comuns (não 
reis ou rainhas medievais, milionários ou chefes de estado, ou pessoas que 
viveram há mais de mil anos), pessoas normais de quatro continentes dife-
rentes, que viveram extraordinariamente bem. 
Por que tanta ênfase nos santos casados? Por mais úteis que sejam os con-
selhos, as práticas, as atitudes e os valores que podem ser recomendados 
para os casais, não há nada tão convincente e edificante quanto o exem-
plo de um casal que realmente viveu tal e tal desafios e deles saiu forta-
lecido em sua fé e no amor de Deus. Eles dão respostas reais e pessoais a 

Introdução
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perguntas como: Você pode compartilhar sua fé com seu cônjuge? Qual é o 
valor do sofrimento na vida de um casal e de uma família? Como um côn-
juge sobrevive quando seu parceiro morre em tenra idade? Como você pode 
criar seus filhos na fé? Onde está Deus quando a doença mental ocorre? É 
bom que os cônjuges colaborem nos mesmos apostolados ou atividades de 
caridade? Como você pode evitar ficar amargo e entrar no jogo da culpa 
quando quase metade dos seus filhos morre ainda bebê ou na infância? 
Uma convicção de consciência pode levar alguém a deixar seu cônjuge?
Fiquei feliz quando o Movimento das Equipes de Nossa Senhora no Brasil 
me convidou a preparar material para suplementar o Tema do Estudo de 
2020. Espero que vocês gostem e achem desafiadoras e encorajadoras as 
histórias desses 8 casais santos. Eles são tudo o que eu chamo de “santos 
bem casados” – casais cujo relacionamento conjugal e vida de fé podem 
motivar os casais de hoje a buscarem a santidade no casamento e na vida 
familiar, bem como em suas atividades fora do lar.
Há mais informações disponíveis sobre muitos desses e de outros santos 
casados na internet e nas livrarias católicas. Estes resumos curtos são elabo-
rados apenas para estimular seu apetite!
Receberei de boa vontade seus comentários, contribuições e críticas!

Fr. Thomas Kevin Kraft OP*
Kisumu, Quênia

tkkraftop@gmail.com

* Sacerdote da Ordem dos Dominicanos, de origem norte-americana dedicou 
boa parte de  seu ministério sacerdotal (30 anos) ao trabalho missionário 
de formação e ensino. Foi Conselheiro Espiritual durante quase 25 anos nas 
Equipes de Nossa Senhora onde encontrou solo fértil para desenvolver seu 
trabalho de pesquisa sobre casais santos. Atualmente vive no Quênia onde 
desenvolve serviço de apoio e acompanhamento à pessoas com Mal de 
Parkinson, por meio da APDF (Africa Parkinsons Disease Foundation).
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P ierre e Juliette Toussaint 
experimentaram a escra -
vidão na infância e 

juventude, no que é hoje o Haiti. O 
casal se conheceu, ao que parece, 
quando ambos se mudaram para a 
cidade de Nova York. Não sabemos 
muito sobre os anos de Juliette no 
Haiti, mas sabemos que Pierre era 
um escravo doméstico, um dos pri-
vilegiados escravos que normal-
mente tinham condições de vida 
e trabalho mais amenas em com-
paração com as daqueles que 
trabalhavam nos campos ou nas 
minas. No caso de Pierre, ele era 
o favorito de sua família natural 
(escrava) e dos Bérards, a famí-
lia de seus senhores. O patriarca 
Bérard o colocou sob suas asas, 
 ensinou-o a ler e escrever e, ao 
mesmo tempo, instruiu-o na fé 
católica. O mentor de Pierre até o 
apresentou ao francês clássico dos 
sermões de Bossuet, de sua pró-
pria biblioteca pessoal.

Pierre e Juliette provavelmente 
mudaram-se para a cidade de Nova 
York (onde, na época, havia uma 
considerável população de falan-
tes do francês) antes do início das 
hostilidades no Haiti e não testemu-
nharam pessoalmente o que mais 
tarde seria chamado de “Revolução 
Haitiana”, décadas de luta, com 
uma revolta sangrenta de escravos 
coincidindo (e às vezes competindo) 
com a rebelião dos negros livres e 
dos senhores franceses das planta-
tions contra o sistema colonial, que 
drenava os recursos da rica econo-
mia da ilha. Mas Pierre, ao ouvir os 
murmúrios de descontentamento 
antes do início das rebeliões, já tinha 
idade e resolveu partir. Em Nova 
York recebeu relatos do massacre 
generalizado que dizimou a popu-
lação da ilha. Quando perguntado 
sobre sua posição na luta, disse que 
“já havia visto sangue suficiente”, 
que não simpatizava com a ideolo-
gia de nenhuma das partes. 

Juliette e Venerável 
Pierre Toussaint 
(Haiti - Estados 

Unidos)

1786-1851
1766-1853
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De qualquer forma, Pierre foi tra-
zido para a cidade com a sra. 
Bérard, para ajudá-la a se estabe-
lecer em seu novo ambiente, pelo 
que Bérard achava que seria um 
período de tempo curto ou médio, 
“até que as coisas esfriassem”. 
Mas o patriarca foi excessivamente 
otimista; quando voltou de Nova 
York para cuidar de suas proprie-
dades na ilha, não apenas desco-
briu que elas estavam irremedia-
velmente perdidas mas também 
desenvolveu pleurisia (uma grave 
doença pulmonar) e morreu antes 
de poder voltar para a esposa. 
Pierre permaneceu a serviço da 
patroa viúva por anos e, quando ela 
se casou novamente, com um certo 
sr. Nicholas, também ofereceu a ele 
seus serviços. 
O patriarca Bérard foi providencial-
mente prudente em um aspecto: 
ensinou ao servo Pierre um ofí-
cio antes de partir para cuidar 
dos assuntos da família na ilha. 
Contratou um importante cabe-
leireiro para ensinar a profissão a 
Pierre. Pierre (então com cerca de 
20 anos) aprendeu rápido e bem, 
e logo tinha suas próprias clien-
tes... Ele era discreto e reservado 
quando se tratava de fofocas entre 
as famílias das clientes, mas era 
um cabeleireiro vivaz e criativo e 
tinha talento para a moda, o que 
agradava as clientes e lhe propor-
cionou renda estável por décadas. 
Serviu damas inglesas e francesas 
e relacionou-se igualmente bem 
com negros pobres e brancos ricos. 
Curiosamente, não parecia ansiar 
por sua emancipação, desejava 

acompanhar sua senhoria até a 
morte dela. Pouco antes de mor-
rer, em 1807, ela escreveu de pró-
prio punho a declaração de eman-
cipação de Pierre. Sendo homem 
capaz de se sustentar com o pró-
prio trabalho, Pierre já havia com-
prado a liberdade da irmã e a de 
uma jovem (30 anos mais nova 
que ele), por quem se apaixonara: 
Juliette Noël Gaston. Eles formaram 
um casal muito solidamente consti-
tuído, apesar da diferença de idade. 
Casaram-se na Igreja Católica, em 
Nova York, em 1811.
Pierre e Juliette tiveram uma mara-
vilhosa relação de paciência, tole-
rância e carinho. Pierre, embora 
muito mais velho que Juliette, cedia 
a ela em tudo que não fosse ques-
tão de consciência, e ela, perce-
bendo a humildade e nobreza dele, 
procurou sempre aceitar seus con-
selhos e não  contradizê-lo. Assim, 
cada um procurou agradar o outro 
e não a si mesmo. Sempre houve 
um intercâmbio afetuoso entre os 
cônjuges, segundo relato de um 
amigo do casal, que editou em livro 
as memórias de Pierre Toussaint no 
ano seguinte à sua morte:
Juliette e Pierre foram comprar 
um xale de luto, porque ela aca-
bara de perder um parente. “O que 
você acha deste?”, perguntou ela a 
Toussaint, escolhendo um dos xales 
ofertados. “Muito bonito”, res-
pondeu ele. “Acho elegante o bas-
tante para ir à igreja”, disse Juliette. 
“Oh, sim! Muito bom para isso.” 
“Acha que posso usá-lo também 
se chover?” “Ah, com certeza!” 
“Acho que às vezes vou poder usar 
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também para fazer compras, não?” 
“Muito bom”, respondeu ele. 
“Compre-o, por favor, Juliette; ser-
virá para o luto, ir à igreja e às com-
pras, enfrentar a chuva, é um xale 
muito bonito.” Então, satisfeita com 
a barganha, ela o comprou.
Os Toussaints nunca tiveram 
filhos, adotaram uma sobrinha de 
Pierre. A tuberculose levara a mãe, 
Rosalie, alguns meses depois de 
ela dar à luz a menina. Os médi-
cos achavam que a criança ia 
durar apenas alguns meses, já que 
tinha a mesma doença da mãe. 
Mas Pierre e Juliette cuidaram 
bem da criança, ela melhorou pro-
gressivamente e cresceu saudá-
vel, tornando-se uma jovem inte-
ligente, bem-educada e amorosa. 
Infelizmente, a tuberculose reinci-
diu quando ela tinha 14 anos e a 
levou. O casal, que a amava como 
filha, ficou desolado.
Após a morte da menina, dedica-
ram-se mais intensamente a obras 
de caridade. Logo o casal tornou-
-se popular pela generosa bon-
dade. Eles se complementavam 
muito bem como cônjuges nesse 
apostolado. Pierre era um homem 
que “ia à luta”, trabalhava em 
dois salões de beleza diferentes 
e atendia muitas clientes na casa 
delas, sua figura alta e magra era 
bem conhecida e respeitada por 
negros e brancos de Nova York. 
Juliette, mais dona de casa, colabo-
rou com o marido recebendo crian-
ças órfãs (“crianças de rua”), abri-
gando-as no porão do prédio em 

que moravam, dando-lhes educa-
ção e profissão, para que pudes-
sem se tornar adultos que contri-
buíssem para o bem da sociedade. 
Empregou a delicadeza e o cuidado 
feminino no trato com os doentes 
(geralmente vítimas de epidemias) 
e nas discussões que mantinham 
sobre a melhor forma de ajudar os 
pobres crônicos. A caridade deles 
não se limitou apenas a indivíduos 
e famílias, também apoiaram várias 
instituições, como um orfanato para 
crianças brancas, a primeira escola 
católica para crianças negras em 
Nova York, uma escola para meni-
nas negras administrada por uma 
congregação de irmãs negras, em 
Baltimore, e uma funerária para 
negros em Nova York.
Uma das histórias mais tocantes 
sobre a incrível integração deles 
na discreta caridade que faziam 
diz respeito a um francês, que 
quando Pierre conheceu era prós-
pero e que passou a morar sozi-
nho, na pobreza, mas tinha vergo-
nha, evitando a caridade pública e 
passando necessidade. Quando os 
Toussaints entenderam a situação 
dele, percebendo a falta que a ali-
mentação de que havia desfrutado 
em sua situação econômica anterior 
lhe fazia, começaram a enviar a ele, 
anonimamente, bons jantares fran-
ceses preparados por Juliette. Isso 
se alongou por vários meses. Um 
dia ele se gabou para Pierre de que 
era bem relacionado, que “tinha 
bons amigos que todo dia lhe envia-
vam um bom jantar preparado por 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Delicadeza e tato para com o cônjuge, especialmente em caso de diferença de idade.
•	 Complementaridade entre marido e esposa no trabalho de caridade feito em casa.
•	 Um casal sem filhos ainda pode ser incrivelmente frutífero, como Pierre e Juliette 

em relação à sobrinha adotada e aos meninos órfãos que criaram e às instituições 
infantis que apoiaram.

•	 A morte do primeiro cônjuge nem sempre ocorre da maneira como supomos que 
será. Por mais que não gostemos de pensar na morte, é bom que os casais pensem 
nela e a planejem.
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cozinheiro francês”. O casal muito 
alegrou-se com a avaliação, rego-
zijando-se especialmente com o 
sucesso culinário de Juliette.
Além de satisfazer necessidades 
materiais e sociais dos pobres de 
Nova York, Pierre tinha um dom 
especial: apoiava as pessoas tanto 
em momentos de alegria e cele-
bração como em momentos de 
tristeza, tragédia ou luto. Sabia 
quando falar e quando manter-
-se em silêncio judicioso, como 
demonstrar solidariedade apenas 
com sua presença ou um abraço 
ou um aperto de mão.
Motivação verdadeiramente 
cristã levava os Toussaints a 
tudo isso. Pierre, em particular, 
gostava de citar o Sermão da 
Montanha em francês, o espírito 
das bem-aventuranças parecia 
internalizado em sua vida. Por 
quase 60 anos participou diaria-
mente da missa das 6 horas da 
manhã. Só pelos meados dos 80 

anos, já com o corpo debilitado, 
começou a perder algumas.
Após 40 anos de casamento feliz e 
edificante Juliette adoeceu grave-
mente. Pierre não considerava isso 
um assunto sério (talvez não qui-
sesse encarar a realidade ou não 
conseguisse acreditar no que via). 
Achava que iria primeiro, então por 
algumas semanas recusou-se a acei-
tar a situação, afirmando que ela se 
recuperaria em breve. Quando final-
mente aceitou os sinais da morte imi-
nente da esposa, havia pouco o que 
pudesse fazer a não ser recomendá-
-la ao Senhor. Quando Juliette mor-
reu, no início dos 50 anos, Pierre, 
com cerca de 80, ficou verdadeira-
mente arrasado. Depois de perder a 
companheira de quatro décadas de 
vida de fé e caridade, sentiu que não 
tinha mais motivo para viver. E, de 
fato, morreu depois de um ano da 
morte dela. A comunidade católica 
da cidade de Nova York compareceu 
em peso ao seu enterro.



1824-1894

1813-1853
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F rederico é conhecido como 
o fundador da atualmente 
mundial “Sociedade de 

São Vicente de Paulo”, da qual 
fazem parte centenas de milhares 
de homens e mulheres que cuidam, 
por meio de um trabalho direto, dos 
pobres e afligidos. Ele era professor 
universitário, pesquisador e escritor 
altamente talentoso; obteve dou-
torado em duas áreas diferentes 
(Direito e Literatura) antes de com-
pletar 30 anos.
Muito menos conhecido era seu 
terno e afetuoso amor pela esposa 
Amélie e por sua única filha, Marie. 
Pouco conhecido também é o cui-
dado amoroso e dedicado que 
sua esposa lhe ofertava, e da qual 
Frederico dependia. Ele morreu por 
problemas de saúde aos 40 anos 
de idade.
Vamos olhar atentamente a vida 
conjugal deles. Quando ainda era 

estudante universitário, Frederico 
estava dividido entre a vocação 
religiosa/sacerdotal e o chamado 
ao casamento. Ele foi atraído pela 
primeira e expressou certa des-
confiança em relação ao segundo, 
mas reconheceu a santidade e 
as alegrias da vida conjugal. Em 
uma carta, parabenizando sincera-
mente um amigo pelo casamento 
(quando o próprio Frederico tinha 
cerca de 22 anos), depois de felici-
tar aquele que agora estaria mais 
intimamente comprometido com o 
Senhor como um futuro pai, des-
creve seu próprio “vazio”, que 
esperava Deus preenchesse de 
alguma forma (diretamente, por Ele 
mesmo, ou através de uma “cria-
tura” escolhida):

[...] sinto em mim um grande 
vazio que nem a amizade nem 
o estudo preenchem: será Deus? 
Será outra criatura? Se é uma 
criatura, rezo para que ela não 

Amelie Soulacroix e 
Beato Frederic Antoine 

Ozanam - França
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se demore quando eu me tor-
nar digno dela. Oro para que ela 
traga consigo o que é necessá-
rio de bens temporais e encan-
tos exteriores, para que ela não 
deixe lugar para nenhum arre-
pendimento, mas rezo especial-
mente para que ela venha com 
uma alma boa, que traga grande 
virtude, que seja muito melhor 
do que eu, que me levante e não 
me rebaixe, que seja corajosa, 
porque muitas vezes sou tímido, 
que seja fervorosa, porque mui-
tas vezes sou morno nas coisas 
de Deus, que, finalmente, ela seja 
compassiva, de modo que eu não 
precise corar em sua presença 
por minha inferioridade. Esses 
são meus desejos, meus sonhos; 
mas, como já lhe disse, nada está 
mais escondido do que o meu 
próprio futuro.

Amélie Soulacroix era filha de 
professor universitário, por isso 
o mundo acadêmico em que seu 
futuro marido vivia, e se destacou, 
lhe era familiar. Eles se conheceram 
quando Frederico visitou o pai de 
Amélie, então reitor da Academia 
de Lyon; o jovem professor ficou 
hipnotizado ao ver a filha do reitor 
brincando amorosamente com o 
irmão deficiente. Quando Ozanam 
começou a cortejá-la, eles passa-
ram a reconhecer um no outro uma 
fé semelhante e um desejo puro 
de servir a Deus, o que os uniu. 
Eles afinal decidiram se casar. O 
pai de Amélie, no entanto, hesitou 
em consentir no casamento, pois 
o brilhante professor parecia mais 

querer servir os pobres das fave-
las parisienses que garantir para 
a família um padrão de vida digno 
em Lyon, de onde os dois eram ori-
ginários. Mas, depois de conversar 
com o jovem, e vendo que a filha 
confiava nele e pedia sua permis-
são para se casar, o sr. Soulacroix 
finalmente cedeu e abençoou 
seus planos.
Nos meses que antecederam o 
casamento, durante os períodos 
de trabalho e estudo dele em Paris, 
enquanto ela permanecia em Lyon, 
Frederico e Amélie trocaram longas 
cartas compartilhando suas ideias 
sobre o passo que estavam prestes 
a dar. Frederico, que alguns anos 
antes desconfiava das tentativas 
de alguns de seus amigos de levá-
-lo ao casamento (ele as chamava 
de “armadilhas matrimoniais”), 
agora tinha uma concepção muito 
elevada da vocação conjugal. Já 
vimos sua oração pedindo uma 
esposa que fosse mais avançada 
do que ele no caminho do Senhor, 
que o levasse a uma santidade 
mais elevada.
Lorrain Moriarty estudou o rela-
cionamento conjugal deles atra-
vés das cartas que trocaram, desde 
o noivado:

Durante seu compromisso formal 
de seis meses, Frederico Ozanam 
e Amélie Soulacroix realizaram 
grande parte de seu namoro 
através de cartas, pois Frederico 
trabalhava em Paris e Amélie 
permaneceu em Lyon. Sua cor-
respondência frequente e regu-
lar atestava o crescente amor 



12

de um pelo outro. (Cerca de 30 
cartas íntimas, muitas delas com 
meia dúzia de páginas, desse 
período de suas vidas estão pre-
servadas). Essa correspondência 
cresceu em afeto e intimidade 
durante o noivado.
Um leitor da correspondência 
deles percebe instantaneamente 
a importância que Frederico e 
Amélie Ozanam atribuíam à ora-
ção, desde o início de seu rela-
cionamento. Suas cartas estão 
cheias de oração, eles conver-
sam sobre oração e oram um pelo 
outro. Seguidas vezes em suas 
cartas, durante a separação no 
período do noivado, eles pedem 
o apoio um do outro em oração 
(Moriarty, pág. 18-19).

As cartas que Frederico e Amélie 
trocaram também mostram como, 
de dois indivíduos, eles cresceram e 
se tornaram um “nós” único:

Para Amélie Soulacroix
Paris, 6 de março de 1841
Sim, há uma felicidade que não 
está na fortuna nem no barulho 
do mundo, uma felicidade tran-
quila, doce e profunda que vem 
da união de almas e que as tem-
pestades externas não seriam 
capazes de perturbar. Deus a 
guarda para aqueles a quem Ele 
mais ama. Eu o sei, mas lhe agra-
deço por você ter dito; eu lhe 
gradeço por ter acreditado nisso; 
eu lhe agradeço por ter tido fé 
suficiente em mim, por acredi-
tar que, sem os meios frívolos de 

riqueza e prazer, eu teria o poder 
de fazer você feliz. Que você seja 
abençoada por essa confiança 
e por ter me demonstrado isso 
[...] preciso do círculo afetivo da 
família, do sentimento de “nós”. 
[...] A partir de agora, diremos 
“nós”: não haverá mais isola-
mento e não será mais a simples 
presença da lembrança de um no 
pensamento do outro; será já a 
mistura completa de dois desti-
nos e lá onde os passos de uma 
única pessoa vacilam, duas pes-
soas permanecerão firmes.

O dia do casamento, 23 de junho 
de 1841, foi um dia de profunda 
e abundante alegria para os dois 
cônjuges. Frederico descreveu a 
seu melhor amigo Lallier (que não 
pôde participar da Missa nupcial) 
como ele “mal conseguia conter 
as lágrimas, lágrimas de alegria” 
e consolo.
Frederico sempre foi grato a Amélie 
pelo dom de si mesma a ele em 
casamento, e todo mês ele come-
morava o dia 23, dando a ela um 
presente pequeno mas atencioso 
– geralmente algumas flores ou 
um vaso de plantas... apenas algo 
para dizer “eu amo você e eu conti-
nuo agradecendo a Deus pelo dom 
de si mesma que você me faz”. E 
isso ele fez durante toda a vida de 
casados, mesmo até algumas sema-
nas antes de sua morte. Outra prá-
tica que começou no momento do 
casamento foi a ação de graças 
pelo dom da fé que Frederico pedia 
a Amélie para orar com ele, todas as 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Manter viva a chama do Matrimônio lembrando-se dos dias especiais e renovando as 
ações de graças; a importância de pequenos gestos.

•	 A importância da oração conjugal diária durante toda a vida.
•	 Os membros de nossa família, no plano de Deus, nos chamam a uma maior santidade 

e abandono de si mesmo nas mãos de Deus.
•	 Quando Deus nos chama para deixarmos esta vida, devemos estar prontos para deixar 

até o cônjuge e os filhos. Felizes aqueles que têm uma confiança ilimitada em seu côn-
juge para continuar conduzindo a família em sua vocação cristã.
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noites. A ideia surgiu depois que ele 
enfrentou uma crise de fé, nos pri-
meiros anos da universidade.
Assim como Frederico orou por 
uma esposa que o desafiasse a 
uma maior santidade e virtude, 
ele viu na filha uma obrigação de 
alcançar níveis ainda mais altos 
de santidade:

[...] Eu percebo que o Céu a 
enviou para nos ensinar muito e 
nos tornar melhores [...]Não con-
sigo pensar nesta alma imortal, 
da qual terei que prestar con-
tas, sem me sentir mais impreg-
nado dos meus deveres. Como 
eu ousaria ensinar-lhe lições que 
não pratiquei? Poderia Deus ter 
encontrado maneira mais gen-
til de me instruir, de me corrigir e 
de colocar meus pés no caminho 
para o céu? [...]

Quando Frederico se aproximava 
dos 40 anos e do auge de sua vida 
profissional, ele e Amélie percebe-
ram que a saúde dele estava fra-
quejando a olhos vistos, que ele 
se aproximava rapidamente da 

morte. Ele sentiu que o tapete fora 
arrancado de debaixo de seus pés 
e, como Ezequias em Isaías 38, 
implorou ao Senhor por mais anos 
de vida e questionou se ele havia 
feito escolhas soberbas que pudes-
sem ter precipitado sua morte pre-
matura. Ele tentou barganhar com 
o Senhor, para ver se, renunciando 
a seus projetos acadêmicos, pode-
ria viver para ver e contribuir para 
o crescimento de graça e virtude da 
filha, mas no final ele intuiu que era 
da vontade do Senhor que renun-
ciasse a tudo e deixasse essa vida. 
Em uma bela meditação transcrita 
pela esposa, ele reconhece que, 
mesmo que permanecesse acor-
rentado a um leito de enfermo 
pelo resto da vida, ele tinha uma 
imensa dívida de gratidão para com 
o Senhor, que os dias que lhe res-
tavam não seriam suficientes para 
agradecer a Ele. E assim morreu, 
grato e atento à esposa e à famí-
lia, acompanhado por seus confra-
des da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, na sala ao lado.
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O que você faria se, na vés-
pera de seu casamento, 
descobrisse algo terrivel-

mente decepcionante sobre seu/sua 
noivo/noiva? 
Elisabeth Leseur descobriu pouco 
antes de se casar que seu amado Felix 
era ateu. Ela vinha de uma família 
católica, frequentara escolas católicas 
e eles, afinal, estavam planejando um 
casamento católico, sacramental... 
Parece que Elisabeth considerava a fé 
algo tão natural que não se preocu-
pou em saber se o futuro marido era 
católico. Então, pediu a ele que pro-
metesse nunca tornar-se um obstá-
culo à prática de sua fé. 
Felix concordou e manteve a pro-
messa por alguns anos! Mas logo 
sua própria convicção ateísta o domi-
nou e ele passou a querer “liber-
tar” a amada do que considerava 
o grilhão da superstição religiosa. 
Como um dos principais expoen-
tes de várias revistas anticlericais 
francesas, começou a ridicularizar 

as crenças da esposa, encontrando 
maneiras de impedir que frequen-
tasse a Igreja e fornecendo a ela 
literatura anticristã, na esperança de 
perturbar lhe a fé. Quase conseguiu! 
No sétimo ano de casamento, ele já 
havia afastado a esposa da partici-
pação nos sacramentos.
Um dos livros que a fez ler foi A 
Vida de Jesus, de Ernst Renan, uma 
visão incrivelmente reducionista de 
Jesus e de seus discípulos, espe-
rando com isso afastá-la da Igreja 
Católica. Mas Elisabeth achou os 
argumentos da obra tendenciosos e 
falhos, um ataque lamentável e frá-
gil ao cristianismo.
Reagiu lançando-se a um estudo 
sério dos fundamentos da fé católica. 
Estudou as Escrituras, os Padres da 
Igreja, os Concílios, teologia e escrito-
res espirituais como São Francisco de 
Sales, sem deixar de lado a filosofia e 
a apologética – o que foi extraordiná-
rio, pois na época nenhuma mulher 
católica estudava teologia, nem 

Serva de Deus 
Elisabeth e Felix 

Leseur - França 

1861-1950 1866-1914
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mesmo as freiras, nem havia institui-
ções (seminários, programas de for-
mação religiosa, cursos de extensão 
universitária, plataformas paroquiais 
de educação de adultos) nas quais 
ela pudesse se apoiar. 
Teve de procurar as obras sozinha, 
nos vários ramos da teologia, adquiri-
-las e estudá-las por conta própria. 
Formou assim uma biblioteca inteira 
de doutrina cristã – uma refutação 
silenciosa à biblioteca anticlerical de 
Felix. Depois de alguns anos desse 
exigente programa de autoformação 
na fé, ela ganhou uma “irmã espiri-
tual”, Irmã Gobi, e um sábio diretor 
espiritual, o Pe. Hébert OP, mas no 
começo ela estava totalmente só. 
Ela e Felix se amavam muito, gosta-
vam de viajar juntos para outros paí-
ses, mas não estavam unidos na fé.
Ao mesmo tempo em que se prepa-
rava intelectualmente para defen-
der e conhecer mais profundamente 
a fé católica, Elisabeth retornou 
aos sacramentos, cultivou uma 
vida de oração e praticou discreta-
mente as virtudes correspondentes 
a sua condição e vida. Segundo o 
marido, ela lia o Novo Testamento 
repetidamente – um trecho a cada 
dia. Também a animaram muito os 
exemplos e ensinamentos de Santa 
Catarina de Siena e Santa Teresa de 
Ávila e as obras de São Francisco de 
Sales, nas quais encontrou ensina-
mentos bem fundamentados sobre 
a santidade na vida conjugal. 
Percebeu sabiamente que discu-
tir sua fé com Felix poderia torná-lo 
mais inflexível na sua rejeição à “reli-
gião” e, assim, prejudicar a silenciosa 
obra do Espírito Santo na vida dele. 

Por isso desenvolveu um apostolado 
silencioso e sutil, atraindo o marido 
com discrição e amor atento para o 
reino da graça. Orou, fez sacrifícios, 
suportou humilhações e zombarias, 
oferecendo interiormente tudo para 
a conversão de Felix. Mas Felix con-
tinuou firme por anos em sua resis-
tência a qualquer coisa relacionada 
a religião. Enquanto isso, Elisabeth 
crescia em sua fé, no amor ao Senhor 
e na santidade. Ela também desen-
volveu um apostolado discreto de 
caridade, amizade e aconselhamento 
espiritual entre um número muito 
grande de pessoas.
Era uma mulher encantadora e inte-
ligente, embora nunca exibisse seus 
dons intelectuais. Sua conversa era 
interessante, atraente e espirituosa, 
e ela era sempre encantadora e 
agradável nos relacionamentos, seu 
riso característico ecoava pela casa. 
Felix registrou que a esposa “era 
muito atraente”, gentil, amável e 
carinhosa. Em vez de tentar mudar o 
caráter do marido, Elisabeth se con-
centrou em tornar-se “mais cristã... 
até a medula”. Foi assim que procu-
rou alcançar o coração de Felix, atra-
vés de um relacionamento alegre e 
afetuoso e de uma vida de orações e 
sacrifícios secretos por ele. 
Finalmente chegou à conclusão de 
que apenas a oferta de sua vida con-
quistaria para o Senhor o coração e 
a mente de Felix, “aquele que mais 
amo nesta terra”. Notou pequenos 
sinais de transformação no marido 
e, reconhecendo que não eram sinais 
de conversão, mas etapas preparató-
rias para ela, não hesitou em oferecer 
a Deus, pela conversão de Felix, sua 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Elisabeth é um modelo de discrição, reserva, alegria e confiança em Deus na busca da 
conversão do cônjuge. Sua vida foi animada pela virtude da esperança, que a impediu 
de se tornar amarga, vingativa ou simplesmente desistir.

•	 Felix, apesar de sua incredulidade, acompanhou a esposa em sua última peregrinação 
a Lourdes, em consideração ao seu estado de saúde enfraquecido e, enquanto a acom-
panhava, teve um vislumbre da glória e bem-aventurança do céu enquanto a espiava 
em oração. Uma verdadeira experiência de Deus é algo que atrai até aqueles sem fé.

•	 Poucos santos em toda a história do cristianismo tiveram um programa tão sério de preparação 
intelectual e moral. A biblioteca de Elisabeth serviu mais tarde ao marido quando ele voltou à fé, 
após a morte dela. As Equipes de Nossa Senhora são um dos poucos Movimentos que hoje na 
Igreja incorporam o estudo sério como elemento permanente do crescimento espiritual.

16

vida, as várias doenças que sofreu, 
especialmente o câncer que a levou. 
Cerca de dois anos antes de sua 
morte, ela e Felix estavam imagi-
nando o que aconteceria se um deles 
morresse, deixando o outro para trás. 
Então ela disse ao marido que, se ela 
fosse antes, tinha certeza de que um 
dia ele compartilharia da fé dela e, 
“como não faz as coisas pela metade, 
você um dia se tornará padre”. Felix 
disse que ela enlouquecera, que sabia 
do ódio dele por toda a Igreja Católica 
e que ele viveria e morreria nesse ódio. 
No entanto, pouco a pouco ele suavi-
zou essa posição, reconhecendo nela 
a incrível capacidade de ser agradá-
vel a todos enquanto sofria grandes 
dores. Então começou a respeitar a fé 
de Elisabeth e a admirar seu autodo-
mínio. Quando, em sua última doença, 
ela recebia a Sagrada Comunhão em 
casa, ele registrou: “me alegrava fazer 
os preparativos” – ele, o incrédulo! 
Ela continuou suas orações incessan-
tes pelo marido, para que pelo menos 
no céu ficassem eternamente unidos 
no amor e louvor a Deus.

Após a morte de Elisabeth, aos 48 
anos, devido a um câncer de mama, 
a irmã dela entregou a Felix o diá-
rio espiritual da esposa, de cuja exis-
tência Felix nunca soubera. Nele ele 
reconheceu com remorso o sofri-
mento que sua incredulidade e ridí-
cula arrogância tinham causado à 
esposa, conscientizou-se do quanto 
na verdade apreciava a profundi-
dade espiritual, as habilidades inte-
lectuais e a espiritualidade elevada 
dela e deparou-se com o registro das 
várias orações feitas por sua conver-
são, inclusive com a abnegada oferta 
da própria vida pela conversão dele. 
Então “desmontou” e, no ano 
seguinte à morte dela, voltou à fé 
católica de sua juventude. Alguns 
anos depois foi admitido na Ordem 
Dominicana como noviço e, ainda 
mais tarde, foi ordenado sacerdote. 
Pe. Felix Leseur OP passou boa parte 
de seus 30 anos como sacerdote pro-
movendo os escritos da esposa e a 
causa de sua canonização por toda a 
Europa. Ele editou o diário da esposa 
com uma introdução longa e pessoal.
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Franziska e Beato 
Franz Jägerstätter 
- Áustria 

U ma das histórias mais 
impressionantes sobre 
os santos do século XX é 

a de Franz e Franziska Jägerstätter, 
cônjuges que foram separados um 
do outro e finalmente tirados um 
do outro neste mundo devido a um 
inescapável imperativo de consciên-
cia para Franz, o qual Franziska teve 
que respeitar, apesar de não ser sua 
vontade, e que acabou por afastar – 
para sempre – um pai, muito amo-
roso e exemplar, de suas três filhas 
e sobrecarregou Franziska com a 
criação das meninas e a administra-
ção de uma fazenda e, ainda, com a 
desaprovação de seus vizinhos e do 
governo, por muitos anos.
Que fardo foi esse que afetou tanto 
a estrutura dessa família, mas que 
não conseguiu destruir a união no 
amor e na graça desses dois côn-
juges? Foram a análise precisa 
que Franz fez do regime infernal 
de Hitler e o ver de perto o esforço 

de guerra durante seu treinamento 
militar na Áustria anexada. Franz 
tinha apenas o ensino fundamental, 
mas leu o Novo Testamento, falou 
com padres e com seu bispo, refle-
tiu sobre os ensinamentos morais 
da Igreja e chegou à conclusão de 
que não podia, em consciência, 
fazer parte do exército de Hitler. 
A esposa Franziska, tão profunda-
mente enraizada na vida de ora-
ção e de fé quanto ele, não podia 
deixar de respeitar o que ela sabia 
ser uma convicção de consciência 
bem fundamentada, mas também 
não podia deixar de desejar que seu 
marido estivesse ao seu lado para 
que eles pudessem construir juntos 
uma família cristã.
Franz foi um jovem bastante extro-
vertido em sua cidade; na casa dos 
20 anos, foi trabalhar nas minas 
de uma cidade vizinha e voltou um 
pouco mais maduro em relação à 
sua fé. Conheceu Franziska, a quem 
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cabe o mérito de levá-lo a uma vida 
de fé cada vez mais profunda. Os 
dois se casaram na Paróquia de 
Santa Radegunda em 9 de abril de 
1936. Em vez de uma lua de mel 
tradicional, eles fizeram uma pere-
grinação a Roma, onde visitaram 
os túmulos dos mártires. Por isso 
eram vistos pelos outros paroquia-
nos quase como fanáticos religio-
sos, e isso numa Áustria fortemente 
católica. Entretanto, ao fazermos 
uma consideração serena sobre 
vida dos dois e uma leitura da cor-
respondência que trocaram durante 
os meses de treinamento militar e 
da prisão de Franz, devido à sua 
por se recusar a servir no exército 
hitlerista, vemos uma imagem total-
mente diferente. Eles eram pessoas 
muito normais, amorosas e profun-
damente religiosas, que viviam uma 
vida de santidade, nas mais graves 
circunstâncias e viviam de acordo 
com sua consciência até as últimas 
consequências.
O pensamento de Franz havia sido 
estimulado por um sonho angus-
tiante que ele teve poucos meses 
antes da invasão e anexação da 
Áustria pela Alemanha em 1938. 
No sonho, ele viu um trem novo 
e brilhante rodeando uma monta-
nha, e multidões de crianças cor-
riam para esse trem e entravam em 
seus vagões. Então ele ouvia cla-
ramente uma voz que dizia: “Este 
trem está indo para o inferno!” 
Pode ter sido porque, dias antes 
desse pesadelo, ele havia lido 
um artigo de jornal dizendo que 
150  mil novos jovens haviam 
entrado na Juventude Hitlerista. 

De qualquer forma, o sonho o aba-
lou profundamente e o convenceu 
ainda mais daquilo que ele já tinha 
concluído: que o regime de Hitler 
era realmente demoníaco e que ele 
não podia, não deveria, colaborar 
de maneira alguma com o nazismo. 
Ele consultou vários padres e seu 
bispo, mas muitos clérigos com 
quem falou o aconselharam apenas 
a “seguir” o que o governo nazista 
exigia “porque você tem uma famí-
lia para cuidar”. Franz refletiu, no 
entanto, que mesmo tendo uma 
família isso não lhe permitia des-
truir outras famílias inocentes ape-
nas para salvar a sua. Um padre, 
Pe. Karobath, que havia sido seu 
pároco e a quem Franz ainda con-
siderava seu pastor, compartilhou 
as convicções dele sobre a neces-
sidade de não cooperar com o ter-
rível regime nazista.
Assim, Franz e Franziska ainda pude-
ram conviver durante os 22 meses 
seguintes à conclusão do treina-
mento militar de Franz. Mas a cada 
entrega de correio, eles temiam a 
chegada da convocação para o ser-
viço militar ativo, quando a coragem 
de ambos seria severamente tes-
tada. Pelo que sabiam, Franz pode-
ria ser sumariamente executado, em 
questão de dias ou semanas, por 
sua recusa em servir. 
Em 23 de fevereiro de 1943, a fatí-
dica carta foi entregue. No mesmo 
dia Franz escreveu a seu pastor 
Pe. Karobath: “Devo dizer-lhe que 
em breve você vai perder um de 
seus paroquianos... Hoje recebi a 
ordem de convocação”. Franz foi 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Franz e Franziska nos dão um excelente exemplo do que é amar a Cristo mais do que ao 
cônjuge e aos filhos – e amar o cônjuge e os filhos em Cristo.

•	 Enquanto Franz esteve preso, a maneira como eles se tratavam se tornou ainda mais 
carinhosa e enraizada em Deus: “Meu querido marido em Deus”, “Querida e amada 
esposa”, “Saudações em Deus, amada esposa”, mostrando que mesmo a separação 
pela prisão não foi capaz de destruir ou diminuir sua união afetuosa em Deus.

•	 Aqueles que optarem por seguir sua consciência em vez das opções da sociedade terão 
que suportar o isolamento e até a condenação / perseguição de pessoas “de bom 
senso”. Mas o Deus da paz estará com eles.

•	 A importância de cartas, e outras formas de mensagens, como meio fraterno de comu-
nicação entre pessoas separadas por algum motivo. Devemos ser gratos a Deus por 
esse auxílio na ausência de nossos entes queridos e aproveitar a oportunidade de 
apoiar os outros com nossas cartas e mensagens.
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preso nas proximidades de Linz 
(Áustria) por quase três meses, 
depois transferido para a prisão 
de Tegel, em Berlim, e, após três 
meses de confinamento solitário, 
foi condenado à morte por “des-
moralizar” o povo ao se recusar a 
servir o exército.
Surpreendentemente, a correspon-
dência entre Franz e Franziska foi 
preservada, de ambos os lados: 
cartas trocadas nos seis meses 
de treinamento militar de Franz e, 
dois anos depois, durante os seis 
meses de sua prisão militar e do 
processo marcial. Essa correspon-
dência preciosa, já publicada em 
várias línguas, revela o relaciona-
mento afetuoso entre os cônju-
ges, sua união na fé e na oração 

e a preocupação constante com as 
três filhas, que queriam o pai e não 
conseguiam entender por que ele 
não aparecia. 
Mas tanto Franz quanto Franziska 
continuaram fortes em seus dife-
rentes modos de viver o testemu-
nho de vida cristã. Após a execu-
ção de Franz, em 9 de agosto de 
1943, sua esposa permaneceu fiel 
a seu legado, apesar de ter sido 
excluída pelo povo de sua cidade, 
que considerou Franz um traidor. 
Ela viveu uma vida longa e esteve 
presente e ativa no processo e 
na celebração da beatificação do 
marido, em Linz – a sede dioce-
sana, local em que Franz esteve 
preso por quase três meses aguar-
dando julgamento. 
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U m executivo empresarial 
de nossos dias na lista 
de santos? Parece ser 

apenas uma questão de tempo até 
que o Servo de Deus Enrique Shaw 
seja canonizado. Certamente sua 
vida profissional foi extraordinária e 
exemplar, mas seu casamento com 
Cecilia Bunge e a vida familiar deles 
não foram menos extraordinários 
e exemplares.
Enrique e Cecilia eram de famílias 
ricas da Argentina; ambos haviam 
perdido a mãe em tenra idade e os 
pais viúvos dos dois não se inte-
ressavam pelo cristianismo como 
modo de vida. Eles, mais ou menos 
de má vontade, criaram os filhos 
como católicos (ou seja, os envia-
ram para prestigiadas escolas cató-
licas), mas eles próprios não fre-
quentavam a Igreja.
Enrique, por sua própria iniciativa, 
entrou para a academia naval aos 
15 anos, motivado inicialmente pela 
ideia de uma carreira na Marinha; 

mas como a vocação matrimonial 
se tornou prioridade em sua vida, 
achou que, seguindo essa carreira, 
as ausências seriam um elemento 
permanente e muito prejudiciais 
para a vida familiar.
Desde o início da adolescência, 
Enrique costumava ler muito, refletir 
e registrar suas reflexões por escrito 
em pequenos cadernos que sempre 
carregava consigo. Fosse em casa 
ou em alto-mar, Enrique refletia 
sobre seus dons, o chamado que ele 
sentia ao matrimônio, suas condi-
ções e exigências e os inconvenien-
tes que a vida na Marinha colocava 
para a formação de uma família. 
Seu caráter muito reflexivo e suas 
determinações foram instrumentos 
valiosos de discernimento por toda 
a sua vida.
Dois anos depois de conhecer 
Cecilia Bunge, ambos com 19 
anos, eles ficaram noivos (o noi-
vado durou dois anos). Eles encon-
traram afinidade espiritual entre si. 

Cecilia Bungue 
e Enrique 

Ernesto Shaw 
- Argentina 
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Enrique havia decidido abandonar 
a carreira naval e buscar uma vida 
que lhe permitisse estar mais pre-
sente ao lado da esposa e da futura 
família. Mas ele percebeu, na época 
do casamento, em 1943, que não 
podia abandonar de maneira hon-
rada o serviço ao país durante a 
Segunda Guerra Mundial. Assim 
que a guerra terminou, ele solicitou 
seu desligamento da Marinha, onde 
já era muito estimado. 
Enrique, além do que escreveu em 
seus cadernos, manteve intensa cor-
respondência com Cecilia enquanto 
estavam separados: ele escreveu 
cerca de 900 cartas para “Ceci” ao 
longo de seus 22 anos de relaciona-
mento. A certa altura, Cecilia come-
çou a se preocupar, achando que 
um dia seu amado a deixaria para 
entrar para um seminário, tão espi-
rituais eram as cartas dele – e ela 
não teria coragem de ficar entre ele 
e Deus [...] Mas ele garantiu a ela, 
sem meios termos, que já sabia cla-
ramente que sua vocação era para 
o casamento sacramental e não 
para a vida celibatária. Ambos viam 
o casamento como uma verdadeira 
vocação cristã, pretendiam ter tan-
tos filhos quanto Deus lhes desse e 
criá-los na fé, com orientação cui-
dadosa e exemplo pessoal (que 
nenhum deles tivera nas famílias 
de origem). Acabaram tendo nove 
filhos e uma vida familiar muito 
feliz, fortemente unida e profunda-
mente cristã.
Enrique não queria que seu casa-
mento fosse dar à esposa apenas 
o tempo que sobrava quando ele 
retornasse exausto do trabalho; ele 

queria dar toda a sua vida e amor 
à mulher que Deus colocara em 
seu caminho.
Em seus cadernos de anotações 
dos anos anteriores ao casamento, 
encontramos:

Ninguém ‘recebe para si’ uma 
esposa, se dá a ela. Casar-se não 
é mais pertencer a si mesmo [...] 
O amor autêntico recebe outro 
ser humano, não como um deus, 
mas como um presente de Deus, 
em quem Deus é encontrado. 
Nunca o confunde com Deus, mas 
também nunca o separa de Deus 
[...] A vida compartilhada por dois 
floresce, se faz infinita. É uma 
oração em comum. É necessário 
expressar nosso amor mútuo; não 
o considerar como garantido. O 
crescimento no amor não é auto-
mático; nós temos que recriá-lo. 
Um casamento é realmente feliz 
quando um dos cônjuges decide 
não buscar sua própria felicidade, 
mas sim fazer seu cônjuge feliz. 
Há renúncias que contribuem 
para tornar a vida dos outros 
mais agradável. 

Cecilia e Enrique se casaram em 
23 de outubro de 1943. Nos 
meses seguintes ao casamento, 
Enrique refletiu assim sobre a 
vocação conjugal:

O matrimônio é uma instituição 
na qual cada cônjuge tem uma 
contribuição específica a dar. E 
mesmo que cada um tenha seus 
próprios direitos, nenhum dos 
dois é “senhor” do casamento. 
Por esse motivo, nenhum deles, 
nem os dois juntos, podem dis-
solvê-lo [...]
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Agora é a nossa vez de proteger 
nossos filhos e netos, sermos san-
tos para que eles também sejam 
santos. O Senhor não nos pede 
que a nossa vida conjugal seja 
uma série de grandes triunfos, 
mas que seja apenas uma grande 
vitória: a do nosso terno e cons-
tante amor.
Os elementos que formam a 
nobreza do matrimônio (e que for-
marão o nosso) não são apenas 
nossas perfeições, mas também 
nossas imperfeições, as quais indi-
carão que Cecilia e eu podemos 
demonstrar nosso amor, nossa 
paciência, nossa esperança e 
nossa alegria ao pensar em nosso 
futuro eterno, unidos nós dois 
em Deus. Não há dúvida de que 
minha vida, para alcançar sua ple-
nitude, precisava da companhia 
de uma mulher, e não há dúvida 
de que essa mulher, sem a qual eu 
não posso conceber minha exis-
tência, foi, é e será Cecilia.

Eles realmente tiveram um casa-
mento extraordinário, como 
comenta Cecilia:

Conversávamos e discutíamos 
tudo o que acontecia e o que 
estávamos fazendo. Nosso matri-
mônio foi coroado de nosso pró-
prio compromisso de grande ami-
zade, mesmo nas divergências 
que tivemos às vezes. Ele foi um 
grande apoio [...]
Eu tive depressões, e Enrique me 
ajudou nelas. Nós saíamos para 
passear ou ir ao cinema.

Enrique é mais conhecido por ser um 
Diretor-Presidente extraordinário, 

que quebrou a barreira entre a 
gerência e os trabalhadores de sua 
fábrica, ele conhecia pelo nome a 
maioria de seus mais de mil fun-
cionários e se interessava pela vida 
familiar deles, e arriscava seu pró-
prio emprego na empresa para evi-
tar demitir alguns de seus empre-
gados [...] Enrique estudou e viveu 
os ensinamentos da doutrina social 
da Igreja e fundou a Associação 
dos Dirigentes Cristãos de Empresa 
na Argentina.
A vida familiar deles era igual-
mente extraordinária. Os Shaw não 
participavam das atividades sociais 
habituais entre os mais ricos da 
Argentina (que costumavam con-
fiar seus filhos a babás e mandá-
-los para internatos, passando o 
tempo viajando, entretendo-se 
e participando de eventos cultu-
rais). Enrique e Cecilia eram ambos 
“caseiros”, não apenas desfru-
tavam seus filhos como também 
dedicavam tempo e cuidado para 
orientar, incentivar e corrigir cada 
um deles. As pessoas notavam que 
Enrique instruía os filhos sobre 
como rezar na Missa dominical, 
reunindo perto dele 4 ou 5, como 
uma galinha-mãe, e os guiava na 
oração. A família rezava o Terço 
todas as noites e, quando estavam 
de férias na praia, rezavam durante 
as caminhadas pela areia no final 
da tarde ou até mesmo no carro, 
enquanto se dirigiam para casa. As 
crianças mais velhas se revezavam 
anunciando os mistérios e suge-
rindo intenções para orar, e as mais 
novas puxavam o Pai Nosso ou a 
Ave Maria.



Lições a aprender com suas vidas:

•	 A delicadeza do amor e das atenções de Enrique para com Cecilia quando ela estava 
com um bebê recém-nascido, levando todas as outras crianças para fora de casa para 
que ela pudesse descansar em um lar tranquilo. Da mesma forma, sua preocupação 
com o caçula “destronado”, para que a criança não se sentisse preterida.

•	 Os Shaw envolveram os filhos nas orações da família (por exemplo, Terço da família) de 
acordo com a capacidade de cada um, os mais velhos e os jovens assumindo papéis diferentes.

•	 Enrique apoiou Cecilia em seus períodos de depressão (ela menciona que ele a levava 
para passear ou ver um filme) e em suas doenças, ensinando os filhos a serem atencio-
sos e proativos nos cuidados à saúde delicada da mãe.
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Enrique gostava particularmente de 
brincar e se divertir com os filhos 
quando chegava em casa depois de 
um dia de trabalho. Entrava e asso-
biava; então meia dúzia de filhos 
corria alegremente ao seu encon-
tro, pulando sobre ele e abraçando-
-o à medida que ele ia entrando 
em casa já carregando quatro ou 
cinco deles. “Os domingos Enrique 
dedicava a Deus e às crianças”. 
Particularmente as manhãs de 
domingo eram o momento de uma 
briga tradicional de travesseiros 
com papai (Cecilia preferia sair do 
quarto antes do tumulto começar!).
Mas Enrique também sempre foi 
muito atento à esposa: cuidava da 
saúde dela, muitas vezes delicada, 
e ensinava os filhos a serem aten-
ciosos na doença da mãe. Quando 
ela ficava grávida, ele levava todas 
as crianças para brincar, para que 
Cecilia pudesse desfrutar do silên-
cio. Quando ela dava à luz um novo 
bebê, Enrique tinha o cuidado de 
dar atenção extra ao ex-caçula da 
vez, que podia se sentir deslocado 

ou com ciúmes da atenção dada ao 
recém-nascido.
Quando Enrique desenvolveu um 
câncer, perto dos 40 anos, a certa 
altura precisou de doação de san-
gue: mais de 200 de seus funcio-
nários apareceram no hospital para 
doar sangue. Os funcionários do 
hospital nunca haviam visto nada 
parecido e se perguntavam que 
tipo de homem era aquele que 
provocava tanta manifestação de 
solidariedade.
Pouco depois, no final de sua vida, 
ele falou francamente sobre seu 
estado de saúde com os operários 
da fábrica, dizendo-lhes que estava 
orgulhoso, finalmente, por ter “san-
gue de trabalhador” correndo em 
suas veias. Apesar de sua fraqueza 
e da dor provocada pelo câncer 
metastático, Enrique continuou a 
trabalhar, a realizar os projetos que 
tinha em mãos, a interessar-se pela 
educação e formação cristã de seus 
filhos e a apoiar e consolar Cecilia 
que, com os nove filhos, em breve 
se tornaria viúva.



1944-1994

1935-1994
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A história de Cyprien e 
Daphrose Rugamba 
é um testemunho 

extraordinário da união conjugal: 
suplicada, buscada, dada por Deus 
e frutuosa na Igreja.
Cyprien era um jovem adulto ruan-
dês talentoso, cuja noiva, apaixona-
damente amada, morreu nos con-
frontos étnicos de 1965 em Ruanda. 
Após a morte dela ele decidiu con-
tinuar na família da noiva e pediu a 
mão de uma prima dela, Daphrose, 
sem realmente amá-la. Eles se casa-
ram nesse mesmo ano. 
Cyprien estava se tornando então 
uma figura bem conhecida nacio-
nalmente, por seus estudos de 
dança, música e poesia ruandesas 
tradicionais e por compor e cantar 
canções populares em kinyrwanda1 
mas era arrogante e insensível para 
com a esposa e não levantava um 

1. Língua oficial de Ruanda e um dialeto da língua de Ruanda-Rundi, falado 
também na República Democrática Oriental do Congo e em partes adjacentes 
do sul de Uganda.

dedo para ajudá-la na cozinha, nas 
compras ou em viagem. Em uma 
ocasião, no início do casamento, 
uma das irmãs de Cyprien caluniou 
Daphrose, dizendo que ela havia 
enfeitiçado Cyprien. Ele acreditou 
na história da irmã, empacotou as 
coisas da esposa e, no dia seguinte, 
a levou para a casa dos pais dela. 
Na cultura ruandesa, tal repúdio à 
esposa é uma ofensa extrema à pró-
pria mulher e um insulto muito sério 
à sua família. No entanto, a famí-
lia de Daphrose era profundamente 
católica (enquanto a de Cyprien 
ainda seguia a religião tradicional 
africana), então eles oraram pela 
conversão dele e pela reconcilia-
ção entre os cônjuges. Daphrose 
foi muito sincera em suas orações, 
e quando Cyprien percebeu seu 
grande erro e pediu que ela vol-
tasse, ela perdoou a ele e à irmã, de 
coração, e voltou. 

Daphrose 
e Cyprien 

Rugamba 
- Ruanda
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Mas os anos que se seguiram ainda 
foram muito difíceis, porque, embora 
morassem juntos, Cyprien não era 
fiel à esposa. Ele já tinha gerado um 
filho fora do casamento e, naquele 
momento, rejeitava qualquer tipo 
de símbolo religioso na casa: fica-
ria furioso se encontrasse um cruci-
fixo na parede, por exemplo, então 
Daphrose simplesmente chorava em 
silêncio, orando para que Jesus lhe 
tocasse o coração dele Cyprien. 
Em 1982 ele passou por uma con-
versão profunda. Tudo começou com 
uma crise de saúde que o deixou 
quase inválido, terminando em uma 
cura com forte chamado pessoal a 
ele para aderir à obra de reconcilia-
ção do Senhor. Ao fazer essa expe-
riência de Jesus, Cyprien tornou-se 
um novo homem: humilde e peni-
tente, dedicado à oração e ao louvor, 
dando testemunho disso ao Senhor 
em seu casamento. Conhecidos dos 
Rugamba desta época da vida deles 
são unânimes na interpretação de 
que a conversão de Cyprien deveu-
-se à fé inabalável de Daphrose e ao 
amor constante, expresso em anos 
de intercessão dela por ele. 
O casal passou a fazer as coisas 
juntos e foi um exemplo de toda a 
alegria do Senhor na vida de casa-
dos. Ele começou a ajudar a esposa 
com as refeições e outras tarefas 
domésticas e passeavam de mãos 
dadas. Tornou-se um homem com 
uma fonte interior de alegria, e 
que fazia a alegria de sua esposa, 
Daphrose. Ele ainda escreveu can-
ções populares, mas agora eram 
músicas que eram testemunhos 
de fé cristã. Fundamentaram seu 

relacionamento em sua fé, reacen-
deram o romance entre marido e 
mulher e reservaram uma noite por 
semana para passear com os filhos. 
Tendo conhecido alguns membros 
da Comunidade Emmanuel, que 
trabalhavam em Ruanda, Cyprien e 
Daphrose decidiram se juntar a este 
movimento eucarístico carismático 
internacional e fundá-lo em Ruanda. 
O casal começou a multiplicar as ati-
vidades apostólicas conjuntamente: 
formação de casais se preparando 
para o casamento, divulgação para 
crianças de rua, animação litúrgica de 
reuniões de oração da Comunidade 
Emmanuel, pregação de rua e esfor-
ços de reconciliação social e étnica, 
apesar do clima contrário no país. Isso 
foi no início dos anos 1990, quando 
a limpeza étnica proposta por forças 
políticas estava sendo cada vez mais 
mencionada por certas estações de 
rádio populares.
Mesmo depois de ter sido afastado 
de seu cargo de ministro da Cultura, 
Cyprien permaneceu como uma 
figura nacional. Certa vez, durante 
uma audiência com o então presi-
dente de Ruanda, ele sugeriu ao pre-
sidente que as identificações étnicas 
(Hutu, Tutsi, Twa) fossem removidas 
da identificação nacional porque “só 
podiam causar problemas à nação”. 
Quando retornou à comunidade e 
mencionou a sugestão que havia 
feito, um dos membros politicamente 
prudentes da comunidade disse que, 
com essa sugestão, ele tinha assi-
nado a própria sentença de morte.
E foi o que aconteceu. Quando, 
vários meses depois, os combates 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Outro nível de engajamento (que não a família), como a Comunidade Emmanuel, pode 
apoiar, enriquecer e sustentar a vida e os ministérios de seus membros.

•	 Cyprien é um bom exemplo de como a conversão envolve uma aceitação, uma transfor-
mação de nossos dons e talentos, e não uma destruição deles. (A coreografia, a compo-
sição musical e a poesia de Cyprien foram colocadas a serviço do Reino.)

•	 Mesmo os casais mais apostolicamente ativos (como os Rugamba) precisam reservar 
um tempo para estar com os filhos e conviver com eles, como Cyprien e Daphrose, que 
reservavam as noites de quarta-feira para ficar com seus filhos e entendê-los.
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genocidas eclodiram, na Sexta-feira 
Santa de 1994, a família de Cyprien e 
Daphrose estava entre os mortos nas 
primeiras 24 horas. Eles estavam evi-
dentemente em uma “lista de mar-
cados para morrer”, como pessoas 
que obstruíram e se opuseram à lim-
peza étnica e propuseram um cami-
nho social totalmente diferente, o do 
Reino de Deus, da vida sacramental, 
do ministério social para os mais vul-
neráveis e da reconciliação nacional.
Na noite em que a luta começou, 
ou seja, na véspera de seu pró-
prio assassinato, Cyprien estava 
ensaiando um coral na Comunidade 
Emmanuel, liderando-os em uma das 
muitas canções de louvor que com-
pusera, intitulada Entrarei na nova 
Jerusalém dançando. A certa altura 
ele parou o coral: “Ah, não! A coisa 
é assim!”, e se lançou numa linda 
dança ilustrando a música carismá-
tica. Quando, mais tarde, as pes-
soas souberam de sua morte pelas 
mãos dos esquadrões da morte 
da Interahamwe2, ficaram impres-
sionadas: aquela acabou sendo a 

2.  O Interahamwe é uma organização paramilitar de hutus de extrema-direita, 
ativa na República Democrática do Congo e Uganda.

despedida dele da comunidade. 
Os Rugamba sabiam naquela noite 
que estavam em perigo imediato 
(eles e os filhos), e assim passaram 
a noite inteira em sua capela euca-
rística, em adoração, e pela manhã 
receberam a Comunhão em meio 
aos sons horríveis do massacre. Para 
um membro europeu da comunidade 
que telefonou para eles no início da 
manhã, assustado com a notícia do 
genocídio ocorrido em Ruanda, eles 
apenas responderam: “Rezem!”. 
Horas depois, o Interahamwe invadiu 
sua casa, levou os dois com os sete 
filhos para o jardim e matou todos.
Os Rugamba, juntamente com 
vários outros membros leigos da 
Comunidade Emmanuel, testemu-
nharam com suas vidas o plano de 
paz de Deus para o seu povo (cf. Jer 
29:11). A canonização deles foi pro-
posta pelos bispos do país.
A Comunidade Emmanuel, fundada 
em Kigali em 1990 pelos Rugamba, 
continua a ser um fermento cristão 
na sociedade ruandesa.



1938-1986 1934-1996
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M arcello Inguscio e 
Anna Maria Ritter, 
ambos nascidos 

na Sicília, nos anos 1930, se conhe-
ceram através do amor mútuo pela 
música clássica e, posteriormente, 
pela dedicação compartilhada no 
servir os deficientes. Mas havia um 
grande obstáculo ao casamento: ele 
era católico, mas ela não. Eles deci-
diram estudar a fé um do outro por 
um ano, sem nenhuma pressão para 
se converterem, e ver onde isso os 
levaria. No final do ano, ela se tor-
nou católica e o casamento deles 
foi dedicado, desde o início, a cui-
dar de pessoas com deficiência. 
Mantiveram-se nessa missão por 
toda a vida. Uma missão que não 
apenas representou algo feito fora 
de casa, mas que marcou profunda-
mente a família e a vida deles no lar. 
Mais tarde, tornaram-se membros 
de um movimento católico leigo.

Após uma série de cirurgias e 
uma longa convalescença no 
hospital, Marcello prometeu a 
Deus que dedicaria sua vida aos 
pobres. Associou-se às obras das 
Irmãzinhas da Assunção e das 
Filhas da Caridade de São Vicente 
de Paulo.
A família de Anna Maria era de 
nacionalidade suíça, mas mudou-
-se para a Catânia por causa do tra-
balho de seu pai. Inicialmente, ela 
se inclinou profissionalmente para 
o ensino e a música, estudando 
na Suíça e na Itália, mas acabou 
optando por se dedicar ao cuidado 
dos doentes.
Ela e Marcello, ambos músicos 
profissionais, conheceram-se na 
década de 1960, no conservató-
rio de música de Messina e, anos 
mais tarde, se encontraram em uma 
favela da Catânia, numa casa de 
acolhimento de doentes dirigida por 

Anna Maria e 
Marcello Inguscio - Itália
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Anna Maria. Este foi o começo de 
sua amizade. Eles oravam juntos e 
se dedicavam ao trabalho voluntá-
rio com doentes e idosos.
O relacionamento deles se apro-
fundou, mas havia um obstáculo: 
Marcello era católico e Anna não, 
embora com várias dúvidas sobre 
a herança religiosa de sua família. 
Muitas crenças e práticas católi-
cas, no entanto, pareciam estranhas 
demais para ela. Especialmente sig-
nificativo para Anna foi uma reu-
nião em 1957 com o Abbé Pierre 
– um padre dedicado aos sem-teto 
– e com aqueles associados ao seu 
movimento na Suíça.
Marcello e Anna Maria chegaram a 
um acordo: ele estudaria teologia 
protestante; ela, o catolicismo. Eles 
deixaram o resto nas mãos de Deus. 
Depois de estudar profundamente o 
catolicismo sob a orientação de um 
padre jesuíta, e tendo uma visão 
que ela relata em seu diário, Anna 
Maria decidiu converter-se. Um dos 
fatores que pesaram em sua deci-
são de abraçar a fé católica foi seu 
novo amor à Eucaristia. Ela foi bati-
zada na fé católica em 25 de março 
de 1968, na capela das Irmãzinhas 
da Assunção.
Anna Maria e Marcello se casa-
ram em 6 de agosto do mesmo 
ano. Quarenta dos convidados 
do casamento eram pessoas com 
deficiência. Os noivos passaram 
a recepção toda alimentando os 
deficientes. Assim que se instala-
ram em seu lar, adaptaram uma 
área para uma capela.
O casal teve duas filhas, Marietta 
e Lucia, que cresceram em uma 

atmosfera de intensa oração, no 
meio dos doentes que enchiam sua 
casa. No lar dos Inguscio, era nor-
mal que um leito com um doente 
aparecesse na sala ou na cozinha 
de um dia para o outro. Até o último 
dia de sua vida, noite e dia, Anna 
Maria sempre tinha um convidado 
em sua casa.
“Para meus pais, o serviço pres-
tado a alguém próximo fazia parte 
das atividades diárias, lembra a 
filha Lucia. “Não era um volunta-
riado exercido apenas no tempo 
livre, era o estilo de vida deles como 
casal. Já meio-dia, minha mãe pre-
parava dois quilos de macarrão 
para o jantar, sabendo que alguém 
mais estaria comendo conosco; eles 
fizeram muitas coisas, mas sem-
pre de maneira ordenada. [Meus 
pais] sempre jantavam juntos e, 
assim, evitavam o isolamento que 
hoje causa tantas dificuldades aos 
casais... Nunca nos sentimos aban-
donados e nunca tivemos uma 
babá. Mamãe e papai estavam lá 
todas as manhãs para nos acordar, 
e meu pai me acompanhava até a 
escola todos os dias, até eu chegar 
ao ensino médio.”
“Para nós [filhas], tudo era muito 
normal”, diz a segunda filha, 
Mary. “Só quando crescemos e 
comparamos nossa vida com a 
de nossos amigos é que perce-
bemos que nossa família era um 
pouco especial. “
Como algumas pessoas grave-
mente doentes na Catânia não 
tinham para onde ir, Marcello, 
Anna Maria e alguns voluntários 
estabeleceram a Casa-Famiglia 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Uma missão, compartilhada pelos cônjuges por toda a sua vida, cimenta a 
união conjugal.

•	 A decisão deles de estudar por um ano a tradição religiosa um do outro, sem nenhuma 
pressão preconceituosa, foi uma escolha muito sábia e respeitosa – aberta às orienta-
ções do Espírito.

•	 Um ministério ardoroso não pode permanecer «fora» do lar e da família, deve necessa-
riamente penetrar e transformar os relacionamentos familiares.
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Puebla, onde os deficientes 
podiam conviver em um ambiente 
familiar. Este foi o primeiro centro 
desse tipo na Sicília. Apesar de 
ser um músico talentoso, Marcello 
obteve também um diploma pro-
fissional de enfermagem. Ele via-
java pela Catânia levando uma 
grande quantidade de chaves, 
das casas dos doentes e idosos 
que ele visitava, às vezes se apro-
veitando de intervalos entre con-
certos, capa de chuva cobrindo 
seu traje de orquestra, saía em 
sua moto para levar remédios 
para, ou aplicar uma injeção 
em, um doente próximo de onde 
se encontrava.
Em 10 de junho de 1984, Anna 
Maria e o marido passaram a inte-
grar a Mission Church-World, um 
instituto de vida consagrada. Sua 
casa tornou-se o centro de uma das 
primeiras Pequenas Comunidades 
Cristãs desse instituto, e eles foram 
responsáveis pelo setor de casais 
do movimento. Com a permissão de 
seu diretor espiritual, eles “gasta-
ram um pouco mais” para comprar 
uma casa maior, onde pudessem 
acolher pessoas com deficiência e 

dependentes químicos, tirando-os 
das ruas.
A fé do casal mostrou-se forte não 
apenas no tratar das deficiências 
dos outros, mas também no próprio 
caso deles. Em 1980, Anna Maria 
foi diagnosticada com câncer e, 
assim, iniciou um longo calvário de 
tratamentos e operações. “Minha 
mãe tinha um tumor, mas foi ela 
quem nos preparou para isso; ela 
sabia que passaria para uma outra 
vida e, para ela, isso era motivo de 
alegria. Ela se absteve de reclamar, 
para evitar que outros sofressem. 
Somente mais tarde, em suas car-
tas dirigidas ao Senhor, descobri-
mos que ela realmente agradecia a 
Deus por sua dor.”
Mesmo diante do próprio sofri-
mento e da dor, Anna Maria e 
Marcello não deixaram de atender 
as necessidades dos outros, conti-
nuando com extraordinária força 
seu apostolado entre enfermos e 
deficientes.
Anna Maria faleceu na madrugada 
de 3 de janeiro de 1986, aos 48 
anos; Marcello morreu exatamente 
dez anos depois, de um ataque car-
díaco, em 2 de janeiro de 1996.
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U m casal admiravelmente 
unido, ambos professo-
res por profissão e por 

vocação, que desfrutaram de um 
casamento longo e feliz. 
Tomás Alvira nasceu em uma família 
de professores; seu pai era um exem-
plo e inspiração, e professor de Tomás 
em seus primeiros anos. Ele obteve 
um doutorado, lecionou em várias 
escolas de prestígio e foi responsável 
por recuperar uma escola pública na 
cidade de Guardia, que ele encontrou 
em um estado lamentável.
A família de Paquita Dominguez 
Susín viveu em grandes dificuldades 
econômicas, especialmente após 
a morte do pai, quando ela tinha 
apenas 2 anos. Mas com sua inteli-
gência inata e o apoio, com grande 
sacrifício dos familiares, ela ganhou 
várias bolsas de estudo e conquis-
tou o primeiro lugar na Faculdade 
de Formação de Professores de 
Saragoça, onde sua família morava.
Eles se conheceram em 1926 e rapida-
mente ficaram amigos; eles esperavam 

constituir uma família. Mas, impedidos 
de casar-se devido aos tempos difíceis 
da Guerra Civil Espanhola, tiveram que 
esperar o que deve ter lhes parecido 
uma eternidade! 
Tomás se destacou em seus estu-
dos e procurou obter uma condi-
ção mais estável se submetendo 
aos exames nacionais de qualifica-
ção. Quando estava prestes a con-
cluí-los, eclodiram as hostilidades e 
a Guerra Civil Espanhola.
Durante três anos eles passaram 
– como de resto todo o país – por 
tempos de perigo mortal, total 
incerteza e severa austeridade. Em 
seu relacionamento, passaram lon-
gos meses, durante a guerra, sem 
poder se comunicar, sem notícias 
um do outro. Quase 300 mil pes-
soas foram mortas durante a guerra, 
cerca de 10 mil religiosas e padres 
católicos foram martirizados pela 
milícia republicana anticlerical [...] 
Tomás, entre os perigos de viver em 
Madri, controlada pelos republica-
nos, conheceu Josemaría Escrivá de 

Paquita Dominguez Susin e 
Tomás Alvira - Espanha
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Balaguer e impressionou-se com a 
maturidade cristã desse padre ape-
nas alguns anos mais velho que ele:

Tinha 35 anos [...] Naquele 
momento, conheci o fundador da 
Obra de Deus (Opus Dei), que teria 
uma importância extraordinária em 
minha vida [...] A personalidade 
tenaz daquele jovem sacerdote, a 
perspectiva sobrenatural de tudo o 
que ele disse, seu otimismo, o que 
era difícil manter naqueles tempos 
profundamente perturbados, sua 
admirável sinceridade, sua maneira 
afetuosa... tudo me impressionou. 
Ele falou conosco por cerca de 
15 minutos [...] e, depois de um 
tempo, disse: “Estou indo”. Nunca 
consegui me explicar por que disse: 
“Eu também vou”. Ainda não era 
hora de partir e, no entanto, eu 
disse que estava indo, apesar do 
risco que acarretava andar pelas 
ruas com um padre, que alguém 
poderia reconhecer. [...] No final... 
uma ligação convincente.

Tomás e Paquita se casaram dois 
meses depois de cessadas as hos-
tilidades, no final da Guerra Civil 
Espanhola (1939). Nos dois primei-
ros anos de casamento, viveram em 
cidades separadas, cada qual conti-
nuando seu trabalho de ensino na 
pobreza dos anos do pós-guerra. 
No entanto, com o nascimento do 
segundo filho, Paquita desistiu de 
ser professora e, a partir de então, 
dedicou-se à formação e ao cuidado 
de sua família. Ela fez isso com a 
percepção consciente de que a cria-
ção de uma família era tão desa-
fiadora quanto o ensino em uma 
escola ou faculdade:

O trabalho doméstico é tão nobre, 
profissionalmente falando, quanto 
qualquer trabalho que uma mulher 
possa fazer fora de casa. Como 
mãe de uma família numerosa 
(temos oito filhos), encontro minha 
matéria-prima para santificação e 
apostolado principalmente aqui em 
minha casa. Desempenhar as tare-
fas domésticas e cuidar das crian-
ças, com espírito de serviço, aten-
ção aos detalhes e esforço para 
viver com consciência da presença 
de Deus – tudo isso me propor-
ciona a oportunidade de praticar 
todas as virtudes cristãs. A natu-
reza profissional do meu trabalho 
como mãe e dona de casa também 
exigiu que eu continuasse melho-
rando para administrar minha casa 
com a maior perfeição humana 
possível, sem cair na rotina.

Tomás continuou em estreito con-
tato com o fundador do Opus Dei 
e os colegas seguidores da “Obra”, 
mas foi o único do grupo que se 
casou. Demorou cerca de dez anos 
até que se encontrou no direito 
canônico a possibilidade de pessoas 
casadas serem membros de um ins-
tituto religioso. E os Alvira foram o 
primeiro casal a ser integrado nas 
fileiras do Opus Dei, e São Josemaría 
os manteve em alta estima.
Tiveram nove filhos. O primeiro, José 
Maria, morreu de sarampo aos 5 anos. 
Foi um golpe terrível para a família, 
mas eles assumiram isso com espírito 
de fé, confiando que ele estaria “pre-
parando o caminho para eles no céu”.
Os Alvira deram atenção espe-
cial aos filhos: Tomás dedicava um 
tempo, nos fins de semana, para lhes 



Lições a aprender com suas vidas:

•	 Conviver com um santo (como nos primeiros dias do Opus Dei, com São Josemaría, e 
com das Equipes de Nossa Senhora, com o Pe. Caffarell) inspira e encoraja um casal a 
procurar o caminho da santidade conjugal.

•	 Paquita de Alvira tinha razão: os deveres dos pais em relação aos filhos envolvem todas 
as dimensões, métodos e criatividade da profissão de educador.

•	 Tomás e Paquita se amavam mais a cada ano que passava; releia a carta que ela escre-
veu para ele em seu aniversário de 80 anos e observe que ela não pode agradecer a 
Deus o suficiente pelo presente de seu cônjuge. Na doação mútua dos cônjuges, a graça 
de Deus é a primeira (Cf. 1 Jo 4, 10.19).
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dar atenção e aconselhar a cada um 
deles. Paquita, por sua vez, conside-
rava como parte de sua tarefa edu-
cativa conhecer profundamente e 
aconselhar oportunamente os filhos.
A vida familiar deles foi marcada por 
simplicidade e carinho, como relata 
a filha Pilar, com alegres celebrações 
familiares de aniversários e dias dos 
santos. Paquita, uma excelente cozi-
nheira, costumava surpreender a 
todos com a comida variada, saudá-
vel e deliciosa que preparava nessas 
ocasiões especiais. Tomás, por sua vez, 
cuidava para que nos seus aniversários 
ele não fosse o centro das atenções, 
mas que eles fossem um momento de 
alegria para a família inteira.
O amor e a admiração entre eles 
só se tornaram mais e mais fortes, 
como se manifesta Paquita na carta 
seguinte, escrita por ocasião do ani-
versário de 80 anos de Tomás. É uma 
carta que fala com profunda gratidão 
de uma frutífera vida em comum:
Meu querido Tomás:

Muitas felicidades por este ani-
versário especial de seus 80 anos!
Vivemos juntos mais da metade des-
ses anos, e quero lhe dizer que nunca 

poderei agradecer suficientemente 
a Deus o presente que ele me deu 
ao fazer com que você fixasse seus 
olhos em mim e me escolhesse para 
sua esposa. Quão rápido o tempo 
voa! Quantos sonhos vivemos tão 
unidos, aguardando a chegada dos 
nossos nove filhos. Deus nos aben-
çoou grandemente com eles.
Reconheço que, vivendo ao seu 
lado, tive minhas falhas; é impos-
sível sempre corresponder a você, 
porque você é incrivelmente bom de 
coração, um marido ideal, mas elas 
sempre foram coisas insignificantes, 
que logo esquecemos, e então tudo 
serviu para o bem, para nos fazer 
amar um ao outro ainda mais.
Tem tantas coisas que eu poderia 
lhe dizer hoje... mas sempre acabo 
repetindo para você o meu desejo 
de viver juntos por muitos anos 
mais, continuar cada dia com novos 
sonhos, como você gosta de dizer, 
como seu lema pessoal, e quero que 
essa felicidade que hoje celebramos 
seja sempre assim maravilhosa.

Tomás morreu apenas seis anos 
depois, ou seja: com 86 anos, e 
Paquita, dois anos depois dele.



SECRETARIADO NACIONAL

Av. Paulista, 352 • 3O andar • cj 36  
01310-905 • São Paulo-SP 

Tel: 11 3256-1212 
Fax: 11 3257-3599

secretariado@ens.org.br  
www.ens.org.br

“Um santo não é, acima de tudo, como 
muita gente imagina, uma espécie de 

campeão que realiza proezas de virtudes 
ou façanhas espirituais. É, em primeiro 
lugar, um homem seduzido por Deus. E 

que entrega a Deus toda a sua vida.” 
(L’ Anneau d’Or - 111-112)




