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Prólogo
do Prelado do Opus Dei

A Encarnação do Verbo introduziu uma profunda transfor-
mação nas relações dos homens com Deus: de servos, passámos 
a amigos. Na Antiga Aliança, os israelitas, embora escolhidos de 
entre todas as nações para serem propriedade especial do Senhor, 
tinham sobretudo consciência de serem servos do Deus todo-po-
deroso: «Senhor, sou teu servo, filho da tua serva» (Sl 116, 16). Em 
contrapartida, na Nova Aliança, Jesus Cristo dirige-Se aos após-
tolos – e, neles, a todos os que seguiriam os seus passos ao longo 
dos séculos – desta forma: «Já não vos chamo servos, visto que 
um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor; mas a vós 
chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao 
meu Pai» (Jo 15, 15).

Ser amigos de Jesus, filhos de Deus em Jesus Cristo, é a nossa 
grandeza. Se, através da criação, já somos imagem de Deus, o Ba-
tismo liberta-nos do pecado, concede-nos o dom da filiação divina 
que nos permite agir como Ele, no melhor exercício da liberdade, 
com plena voluntariedade atual, ao serviço de Deus e dos outros. 
Na sua «Apresentação» de Amigos de Deus, o Beato Álvaro del 
Portillo salienta que o caminho de santidade que nos é proposto 
por São Josemaria «assenta num profundo respeito pela liberdade».  
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Uma liberdade que nasce precisamente do sentido da filiação di-
vina, tão insistentemente proposto pelo Fundador do Opus Dei. 
«Para quem ama a Deus», escreve o Beato Álvaro, «filiação e 
amizade são duas realidades inseparáveis». 

Amigos de Deus é uma exposição não sistemática, mas bas-
tante completa, das virtudes naturais e teologais que Deus convida 
o homem a pôr em prática. Se, no seu primeiro volume de homi-
lias1, São Josemaria nos exortava a recapitular a vida de Cristo ao 
ritmo do ano litúrgico, neste sugere-nos uma via específica para 
seguirmos o caminho traçado por Nosso Senhor durante a sua vida 
terrena. As 18 homilias que compõem este livro são, por assim dizer, 
os degraus da escada que temos de subir para alcançar a santida-
de a que Deus nos chama: «Sede perfeitos como é perfeito o vosso 
Pai celeste» (Mt 5, 48).

São Josemaria não considera as virtudes num horizonte de 
simples perfeição pessoal, mas como passos sucessivos no caminho 
da identificação com Jesus Cristo. Assim, por exemplo, na maravi-
lhosa homilia que encerra o livro – «Rumo à Santidade» –, lemos: 
«Seguir Cristo: é este o segredo. Acompanhá-l’O de tão perto que 
vivamos com Ele, como os primeiros Doze; de tão perto que com 
Ele nos identifiquemos». Um detalhe significativo do cristocentris-
mo que animou a vida e a pregação do Fundador do Opus Dei, e que 
também está presente neste livro, é o facto de, nas cerca de 400 pági-
nas que o compõem, os nomes «Cristo», «Jesus», «Nosso Senhor» 
serem referidos 400 vezes.

Da identificação com Cristo vêm o amor aos outros, o desejo 
de serviço e o zelo apostólico: «Assim como o rumor do oceano é 

1 «Cristo que passa»
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constituído pelo ruído de cada uma das ondas, assim a santidade 
do vosso apostolado é constituída pelas virtudes pessoais de cada 
um de vós» (Caminho, n.º 960). 

Ao mesmo tempo, Amigos de Deus é um livro que foi lido 
e apreciado por muitos homens e mulheres não cristãos, porque a 
virtude, independentemente da sua ligação à vida sobrenatural a 
que a fé nos conduz, é sempre atrativa do ponto de vista humano. 
A Igreja, dizia o São Paulo VI, é «especialista em humanidade» e 
não pode deixar de comunicar as suas verdades morais àqueles que 
não acreditam em Cristo. Uma das homilias deste volume intitula-
-se «Virtudes humanas», e tem como objeto precisamente aquelas 
qualidades que nos são tão caras no convívio com os outros: da 
sinceridade à simpatia, da fortaleza à pontualidade; qualidades que, 
muito frequentemente, também vemos encarnadas em pessoas não 
crentes. Por isso, o reconhecimento das virtudes humanas pode ser 
um ponto de encontro com quem não tem fé. E, em muitos casos, 
como São Josemaria também assinalou, o exercício destas virtudes 
será um terreno fértil para a graça, que, a partir desta disposição 
ativa para o bem natural, promoverá no interior da alma a aceita-
ção da luz sobrenatural.

A leitura desta edição de Amigos de Deus ajudar-nos-á a 
aprofundar a nossa compreensão do espírito de São Josemaria. 
E espero também que aqueles que, como eu, já conhecem o livro 
– que talvez tenhamos lido pela primeira vez há muitos anos – 
renovem a profunda impressão que ele nos deixou na alma nessa 
primeira leitura.

Mons. Fernando Ocáriz
Roma, setembro de 2020


