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PRóLOGO

Guadalupe Ortiz de Landázuri não era uma desconhe-

cida para mim. Tinha lido a sua biografia e ouvido pessoas 

que, tendo privado com ela, relataram acontecimentos da 

sua vida. Fiquei impressionada com a sua inteligência e 

as suas qualidades humanas; mas devo confessar que a 

imagem que tinha era a de uma mulher excecional, mas 

de certa maneira inacessível.

Quando, na primavera de 2017, soube que a Igreja 

havia promulgado o decreto de reconhecimento das suas 

virtudes heroicas, tomei consciência de que ela era a pri-

meira mulher do Opus Dei a ser beatificada, um facto que 

despertou o meu interesse jornalístico. Depois, reparei no 

empenho que o Papa Francisco e os seus antecessores têm 

mostrado em apresentar exemplos de vida cristã próximos 

e acessíveis, o que colidia com a impressão com que eu 

tinha ficado. Talvez valesse a pena rever essa impressão 

e descobrir quem era, efetivamente, Guadalupe.

Ao abordar diretamente as fontes existentes no arqui-

vo histórico, a primeira coisa que me chamou a atenção 

foi a sua normalidade. Quem a conheça melhor talvez 

destaque a sua humildade, a sua fortaleza, a sua alegria. 
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A mim, porém, tocou-me a sua normalidade. Isto apesar 

do velho adágio jornalístico segundo o qual não há notí-

cia quando um cão morde uma pessoa, mas sim quando 

é a pessoa que morde o cão.

Estava à espera de que a correspondência e os diá-

rios de Guadalupe estivessem cheios de fórmulas de cor-

tesia e frases da época, e deparei com uma forma de se 

expressar simples e natural. Tive a sensação de que as 

suas cartas podiam ter sido escritas hoje, e enviadas por 

correio eletrónico ou por Whatsapp. Eram ágeis e diretas, 

estavam repletas de perguntas e pormenores sem impor-

tância, eram familiares, cheias de afeto… e de sentido de 

humor. Eram cartas com muita vida.

Reconstruindo os trechos das missivas que dirigira à 

mãe e aos irmãos, a São Josemaria Escrivá, a Encarnita Or-

tega, às mulheres que tinham ido para os Estados Unidos, 

o México e outros lugares iniciar o trabalho apostólico 

do Opus Dei; lendo as anotações inscritas nas agendas 

anuais e outras reflexões; conversando com algumas das 

pessoas que a conheceram; e reconstruindo os factos da 

sua vida, fui descobrindo facetas que me proporcionaram 

uma visão mais rica e cativante da sua personalidade.

Pouco a pouco, fui-me convencendo de que não eram 

só as suas cartas que podiam ser transpostas para o nosso 
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tempo – era toda a sua vida. Guadalupe era de ontem, mas 

era também de hoje e mesmo de amanhã. Como mulher 

do século XXI, tornou-se normal para mim confiar-lhe as 

perplexidades do mundo contemporâneo sobre o traba-

lho e a família, os tetos de vidro, a sensibilidade social, 

a dimensão do serviço.

O núcleo da sua personalidade era a unidade entre dois 

aspetos que, aparentemente, se tornaram inconciliáveis 

na mentalidade contemporânea: o sentido do dever, do 

compromisso, daquilo que, em consciência, temos obriga-

ção de fazer por Deus e pelos outros; e a liberdade para 

viver a vida com paixão, com plenitude, com novidade 

e espírito pioneiro. Decidi então que queria descobrir a 

fórmula dessa harmonia.

Este pequeno livro é apenas a minha perspetiva pesso-

al de Guadalupe Ortiz de Landázuri; uma perspetiva que 

parte dessa combinação, da qual irradiou luz e energia 

para a sua vida, mas também para a vida de quantos dela 

se aproximam, e a que chamaria liberdade de amar.

Cristina Abad Cadenas
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InTRODUçãO

Um pouco antes de estas páginas serem escritas, o 

Papa Francisco publicou a exortação apostólica Gaudete 

et Exsultate, na qual instiga os católicos a refletirem so-

bre o chamamento à santidade no mundo atual. Afirma 

o Sumo Pontífice, nesse texto, que «os santos, que já che-

garam à presença de Deus, mantêm connosco laços de 

amor e comunhão. […] Podemos dizer que somos “rode-

ados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus”»1.

Esta expressão, «amigos de Deus», remete para o texto 

do Evangelho de São João (15, 13-15) em que Jesus afirma 

aos seus discípulos que «ninguém tem mais amor do que 

quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus ami-

gos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo 

servos, visto que um servo não está ao corrente do que 

faz o seu senhor; a vós chamei-vos amigos, porque vos 

dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai». E, mais adi-

ante, completa: «É isto o que vos mando: que vos ameis 

uns aos outros» (v. 17).

1 Papa Francisco, exortação apostólica Gaudete et Exsultate, 
2018, n.º 5.
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no dia 8 de junho de 2018, o Papa autorizou a Con-

gregação para as Causas dos Santos a promulgar, entre 

outros, o decreto de um milagre atribuído à intercessão de 

Guadalupe Ortiz de Landázuri, leiga madrilena, química de 

profissão, de quem decorre o processo de canonização.

Para um católico, depois de morrer, ser declarado bea-

to e poder receber culto público, é necessário, além de se 

provar o seu amor a Deus e aos outros, manifestado na 

vivência de numerosas virtudes humanas e sobrenaturais 

(fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza, justiça, tem-

perança, humildade, fidelidade, generosidade, e um longo 

etc.), que Deus realize um milagre por sua intercessão, 

milagre esse que terá de ser estudado e reconhecido por 

uma equipa de especialistas da Igreja. A cura, inexplicá-

vel do ponto de vista médico, de um carcinoma basoce-

lular numa zona muito delicada – perto dos olhos – num 

doente que recorreu à intercessão de Guadalupe é sinal 

de que Deus quer que a vida dela seja um testemunho 

para o nosso tempo. «Cada santo», explica o Papa na sua 

exortação, «é uma mensagem que o Espírito Santo extrai 

da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo»2.

2 Ibidem, n.º 21.


