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OS MEUS CAMINHOS NÃO SÃO OS VOSSOS 

Esta frase foi o Senhor que a disse através do pro
feta Isaías. (ls 55,8-9) 

Há um provérbio português que traduz de certa ma
neira esta afirmação: "O homem põe e Deus dispõe". 

O. Jaime já tinha feito os seus planos sobre o fi
lho Henrique. Via-o como um comerciante, um astuto 
homem de negócios. A mãe, embora nesse tempo a 

opinião das mães contasse para pouco, queria-o sa
cerdote . .. Imaginava já o filho subindo os degraus do 
altar e pregando a palavra de Deus. 

O nosso jovenzito estava encantado com o seu 

professor, D. Francisco. Um dia, disse à mãe: 
- "Mamã, eu quero ser professor!" 
No fim de contas, creio que os três acertaram: Hen

rique será um bom comerciante das "coisas" do Senhor; 
será um santo e piedoso sacerdote e será também um 
excelente professor e formador de professores ... 

O pai pensando levar a sua avante, sentiu-se feliz 

quando, um dia, o seu irmão João, que possuía um 
comércio na aldeiazita aragonesa de Quinto de Ebro, 

lhe pediu que, como não tinha filhos, o deixasse levar 
consigo o sobrinho Henrique, que achava muito des

pachado, para ver se aumentava a clientela no negócio 
da sua loja ... O pequeno não se deu bem com aqueles 
ares e esteve prestes a partir para o outro mundo se 
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. 
? 

O avô paterno, António, 
marcou a sua piedade e a dos seus irmãos. 
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não fosse um milagre da Virgem do Pilar, a quem foi 
pedida, com muito fervor, a sua cura. Para agradecer 
tão grande favor, levaram-no ao santuário de Nossa 
Senhora do Pilar de Saragoça. 

Uma vez refeito, o pai continuava com o sonho 

de fazer de Henrique um competente homem de ne
gócios. Para tal, enviou-o à populosa cidade de Réus 
como funcionário de um importante comércio. O filho 

retorquiu-lhe: 
- Pai, já lhe disse que quero ser pro'fessor, que isto 

do comércio a mim não me diz nada! 
Mas, como sempre fez, obedeceu. Foi um período 

muito importante na sua vida. Durante ele conheceu as 
obras de Santa Teresa. 

UMA FAMÍLIA CRISTÃ 

Em 16 de Junho de 1993, quando João Paulo 11 

canonizou, em Madrid, Santo Henrique de Ossó e Cer
vello, perante um milhão de pessoas, disse: "o futuro 
da humanidade molda-se na família. 

Os seus pais, Jaime Ossó e Micaela Cervelló Javé, 
viviam numa aldeiazita de Tarragona chamada Vinebre. 
Aqui nasceu o nosso santo no dia 15 ou 16 de Outubro 
de 1840. 

O avô paterno, António, marcou com a sua piedade 
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Foi funcionário, em Reús, de um grande comércio ... 
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e honradez o nosso Henrique. Jamais ele esquecerá 

aquele fervoroso terço em família orientado todos os 
dias pelo avô e aquelas lindas histórias sagradas que 
lhe contava. 

Também o seu bom professor, Francisco Freixas, 
influiu grandemente no coração e nas atitudes deste 

menino. Era um bom pedagogo a quem Henrique, 
quando adulto, procurará imitar. 

Mas sobretudo influíram muito na sua vida de crian
ça, e para sempre, os seus bons pais. Eram muito dife
rentes um do outro mas complementavam-se: Jaime era 
bom, honrado e trabalhador, mas bastante autoritário, 
teimoso, dado e entendido em negócios, como bom 
catalão. A mãe, Micaela, era uma dessas boas mulheres 
que vêem, ouvem e .. . calam. Os tempos hoje mudaram. 
Naquela altura esta atitude era bastante comum. 

Tinha o pequeno Henrique dois irmãozitos mais 
velhos: Jaime e Dolores. Com eles dar-se-ia sempre 
muito bem. 

No seu lar respirava-se piedade, serenidade, alegria 
e paz. Era oriundo de uma família que podemos classi
ficar de condição média. 

Os pais fixavam nele os seus olhos e viam-no já 
um homenzinho desfrutando de um amanhã risonho. A 
mãe via-o convertido num alto dignitário eclesiástico. 
Todos os dias pedia ao Senhor e à Virgem Maria esta 

graça para o filho pois via-o adornado de qualidades 

-7 



para ser um bom sacerdote. O pai, pelo contrário, via 

nele um bom comerciante, empreendedor, senhor de 
uma brilhante empresa comercial. 

O CRIADO DA VIRGEM 

A cólera de 1854, ano em que foi proclamado o dog
ma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, ceifou 

muitas vidas. Entre elas a de Micaela, a boa e amada 
mãe de Henrique. Mãe e filho amavam-se muito. Ela 

era muito santa. Henrique chorou-a muito e disse a 
quem o acompanhou até à sepultura: 

-Olhai a minha mãe que sobe para o céu! 
Momentos antes de expirar, ela tinha-lhe dito: 
- Henrique, meu filho, porque não queres ser sa

cerdote? Dar-me-ias muita alegria . . .  

Tinha então catorze anos. Este foi um momento no
tável que o identificou com a santa da sua predilecção, 

Santa Teresa. Ele mesmo dirá mais tarde que "aquela 
morte que podia parecer uma desgraça, foi precisamen

te a que me trouxe a alegria e a sorte, porque desde 
aquele momento me veio o desejo de ser sacerdote, 

recordando o conselho da minha boa mãe". 
Dava-lhe voltas à cabeça a maneira como devia 

fazê-lo. Colocou o assunto nas mãos da Virgem de 
Monserrat. Sem pensar mais, deixou algumas cartas 
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Pôs-se a caminho para a montanha de Monserrat ... 
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escritas, vestiu-se de peregrino, pegou nalguns livros 

e . .. pôs-se a caminho para a montanha da "Moreneta". 
Dizia ao pai, numa breve nota de despedida: "pai, a 
glória e o serviço de Deus pedem-mo: encomende-me 
a Deus para que me mantenha fiel no seu santo serviço, 
como é meu desejo. Não chore nem me procure, nem 

se entristeça ... " 

A viagem foi dura. Durou vários dias. Passou frio e 
fome . . .  Chegou ao mosteiro. Ele próprio contaria mais 
tarde: "Cheguei a Monserrat, fiz confissão geral e pedi 
para ser admitido como criado da Virgem. Admitiram
-me e passei dois ou três dias . . .  " 

Que pretendia ele e que entenderam os bons be
neditinos com aquilo de ser criado da Virgem? 

O pai, muito furioso, enviou o filho mais velho, 
Jaime, a buscá-lo. Regressou a casa e dirigiu-se para 
o Seminário de Tortosa para cursar os estudos eclesi
ásticos. 

SEREI SEMPRE DE JESUS 

O nosso Henrique foi, desde criança, um homenzi

nho. Tinha uma personalidade vincada. Tinha-a herdado 
da piedade do avô António, da responsabilidade do pai, 
Senhor Jaime, e do amor e entrega ao sacerdócio da 
sua santa mãe, Senhora Micaela. 

10-

Em Monserrat, perante a imagem de Nossa Senhora, 
fez a sua consagração total a Deus. 
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Vale a pena recordar aqui os exercícios espirituais 

que fez, pouco antes de se ordenar sacerdote, com o 
bispo D. Benito Villamitjama que tanta influência tiveram 
ao longo de toda a sua vida. "No serviço de Deus serei 
com a sua graça: attente, devote, confidenter, a!a criter, 

ferventer'. Querendo com isto dizer. Atento a todos 
os pormenores. Devoto à vontade de Deus. Confiado 
apesar de tudo. Ardente no zelo por Jesus, Maria e as 

almas. Fervoroso no serviço de Deus. 

Mas antes de viver esta entrega, e outras que ao 
longo de toda a sua vida marcariam metas no seu ca
minhar para Deus, tinha vivido uma transcendental que 

foi a que marcou para sempre todo o seu futuro. Foi a já 
mencionada que viveu, aos catorze anos, em Monser
rat, diante da Virgem. Já adulto, recordá-la-á com por

menores e escreverá acerca daquela "entrega total". 

"A recordação da Mãe do céu despertou em mim a da 
mãe da terra, os seus rogos, seus conselhos santos, 

os seus bons exemplos .. . Achei a minha vocação. Vós 

me guiastes, sem eu recordar como. Estrela dos mares, 
estrela da manhã, brilhastes aos meus olhos, segui a 
vossa luz, e quando me mostrastes o bendito fruto do 

vosso ventre, disse: "Serei sempre de Jesus, seu mi
nistro, seu a póstolo, seu missionário de paz e amor". 

Esta foi a primeira entrega, a mais total, apesar 

de a ter feito na sua adolescência mas o jovem Hen
rique era já um verdadeiro homem. Foi sempre fiel a 
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ela e, quando já sacerdote, fundador e escritor, terá 

lutas titânicas que ameaçarão a sua pessoa e a sua 
obra .. . recordará esta entrega e promessa: "Serei, sou 
sempre e todo de Jesus". A fidelidade a esta promessa 
fê-lo santo. 

A VONTADE DE DEUS 

Já recordamos que Henrique foi sempre pelo seu 
juízo e bem agir, maior que o que lhe correspondia 
pelos seus anos. Antes de agir pensava o que ia fazer 

e, uma vez pesados os prós e os contras, se via que 
era a vontade de Deus punha mãos à obra e não havia 
dificuldade que o afastasse do seu propósito. Antes de 
agir, costumava perguntar: 

- Quere-o Deus? Quere-o Deus? 
Para levar avante o seu propósito, que era o que

rer do Senhor, procurava viver a virtude da fortaleza. 
Teve muito que exercitar-se nela ao longo de toda a 

sua vida. 
Um profundo conhecedor da vida do nosso santo 

pôde escrever que Santo Henrique "sofreu muito na sua 
vida porque foi apóstolo". 

No dia 16 de Junho, o Papa João Paulo 11 recordava 
esta verdade quando dizia às dezenas de milhar que o 
acompanhavam na Praça de Colón de Madrid: 
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Grande devoto de Santa Teresa, 
costumava perguntar-se, antes de agir: Deus quer? 

"O seu espírito está marcado pela centralidade da 
pessoa de Jesus Cristo: pensar, sentir,

. 
amar como Cris

to Jesus; agir, conversar e falar como Ele; conformar, 
numa palavra, toda a nossa vida com a de Cristo Jesus 
é a nossa ocupação essencial". 

Bem podia acrescentar o mesmo pontífice nesta 

ocasião: "Testemunha da luz divina foi o Beato Henrique 
de Ossó e Cervelló, a quem a Igreja eleva hoje à glória 

da santidade e o propõe como modelo ao povo cristão. 
A Igreja Universal alegra-se e rejubila com este seu fi
lho que, fiel ao chamamento de Deus, entendeu que o 

primeiro e fundamental contributo para a edificação da 
mesma Igreja, enquanto comunhão dos santos, é a sua 

própria santidade. A semente da santidade que recebeu 
no baptismo, amadureceu, deu frutos e foi devolvida à 
Igreja enriquecida com o seu próprio carisma". 

O segredo da santidade de Santo Henrique não há 
dúvida nenhuma que é preciso procurá-lo no fiel cum
primento da vontade de Deus. 

A FORÇA DO SACERDÓCIO 

Ele queria ser professor. O pai via-o já como um 
perfeito comerciante e a sua santa mãe pedia para ele 
o dom do sacerdócio. As mães têm sempre razão e as 

mães conseguem sempre o que desejam. 
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Não o viu sacerdote nem a caminho do sacerdócio 

mas a sua santa morte foi o móbil que empurrou Hen

rique a mudar o rumo da sua vida. 
No dia 27 de Setembro de 1866, com os seus 26 

anos bem espigados, era ordenado sacerdote do Se
nhor. Desde esse dia, sentir-se-á muito realizado e feliz 
com este "presente" do Senhor. 

Dizem que para demonstrar como se sentia feliz com 

o seu sacerdócio costumava dizer na língua nativa: " 
Dou graças a Deus pelos meus três "cês": soe crístíá, 
soe catalã, soe "capei/á", Isto é, sou cristão, sou catalão 
e sou capelão. 

Sobre a sua primeira missa, celebrada em 6 de Ou
tubro diante do altar da Virgem de Montserrat, escreveu 
algumas notas muito interessantes. Unia a recordação 
das duas mães: Maria Imaculada e Micaela ...  " 

"Só notava um vazio: a presença visível, corporal, 
da minha boa mãe deste mundo. Mas que importa? Ela 
estava ali estava presente .. .  estavam ali presentes as 
minhas boas mães, Maria Imaculada e Micaela". 

Bem soube sintetizar o que foi o sacerdócio para o 
nosso santo o Papa João Paulo 11 no memorável dia da 

sua canonização em Madrid: " O amor a Jesus Cristo 
conduziu-o ao sacerdócio e no seu ministério sacerdotal 
Henrique de Ossó encontrou a chave para viver a sua 
identificação com Cristo e o seu zelo apostólico. Como 
bom "soldado de Cristo Jesus" (2 Tim. 2,3) tomou parte 

16-

Em 27 de Setembro de 1866, 
foi ordenado sacerdote. 
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nos trabalhos do evangelho e encontrou forças na graça 

divina para comunicar aos outros a sabedoria que tinha 

recebido. A sua vida foi, a cada o momento, contacto 

íntimo com Jesus, abnegação e sacrifício, generosa 

entrega apostólica". 

A SUA SANTA PREDILECTA 

Alguém afirmou que, depois da Virgem Maria, não 

há nenhuma mulher maior que Teresa de Jesus. Dela 

se fizeram os maiores elogios como Mulher, como Es

critora, como Mística, como Santa Universal. João Paulo 

11 venerou-a como a sua melhor Mestra juntamente 

com outro Carmelita, São João da Cruz. Paulo VI ao 

proclamá-la como primeira mulher Doutora da Igreja, 

em 27 de Setembro de 1970, fez também dela os mais 

rasgados elogios. 

O nosso santo agrafou-a à sua pessoa e aos seus 

escritos e tomou-a como referência para todas as gran

des obras que realizou ao longo da vida. Poucas pes

soas terão chegado a um conhecimento tão profundo 

e sobretudo poucas se aproveitaram tanto da doutrina 

e da vida da grande santa carmelita como Santo Hen

rique. 

O Papa João Paulo 11 reconheceu-o em vários mo-
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Tomando como modelo Santa Teresa de Jesus, 
escreveu vários livros. 
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mentos da sua bela homilia de 16 de Junho de 1993 ao 

canonizar Santo Henrique. Dizia: "Pela mão de Teresa 
de Jesus, Henrique de Ossó entende que o amor de 
Cristo tem que ser o centro da sua Obra. Um amor a 
Cristo que cativa e arrebata os homens ganhando-os 
para o evangelho". 

E, falando dos seus grandes amores, depois de 
assinalar o seu amor a Cristo e a Maria, acrescentou: 
"assim como uma admiração pelo valor educativo da 

pessoa e da obra de Santa Teresa de Jesus". 
Tomando como modelo esta santa, ele escreveu 

vários livros para difundir a sua doutrina e fundou di

versas instituições para crianças, jovens e adultos com 
o espírito da santa doutora e até com o seu próprio 

nome. 

A COMPANHIA DE SANTA TERESA 

O fogo do amor a Jesus Cristo e a Maria ardia no 

grande coração do Padre Henrique e ele quase não 
sabia como dá-lo aos demais. Fez sua a sentença de 
Jesus recordada por S. Mateus: "Dai de graça o que 
recebestes de graça". (Mt. 10,8) 

Vistas agora, à distância dos acontecimentos, 
parece quase impossível como pôde realizar tantas e 
tão grandes obras de toda a espécie de apostolado. 
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A sua obra principal foi a fundação 
da Companhia de Santa Teresa ou Teresianas. 

- 21 



Referindo-nos apenas às fundações, somos forçados 

a recordar: 
Para crianças:- "Rebanhitos do Menino Jesus", que 

hoje são os "Amigos de Jesus". 
Para Jovens: - "Arquiconfraria de Maria Imaculada 

e Teresa de Jesus", hoje "Movimento Teresiano de 
Apostolado". 

Para adultos . - "Irmandade Josefina", "Irmandade 

Teresiana". E muitas outras. 
A sua grande obra foi, sem dúvida alguma, a "Com

panhia de Santa Teresa" ou Teresianas como vulgar
mente são conhecidas. Padre Henrique conhecia bem 
o coração da mulher e a grande influência que tem na 

marcha do mundo. Dizia: "O mundo foi sempre o que 
fizeram as mulheres Que o mundo seja feito por vós, 
formadas segundo o modelo da Virgem Maria com os 
ensinamentos de Teresa". Ele sabia muito bem a grande 
importância da catequese e quanto estava necessitada 
a sua época - e todas - desta sã e evangélica cateque
se. Ninguém melhor para a partilhar que as mulheres 
religiosas e estas bem preparadas. Assim, pois, "para 
estender o conhecimento e amor de Cristo pela edu- · 

cação", fundou esta Congregação nova na Igreja que 
hoje se encontra presente em três continentes: Europa, 
África e América. 

O Papa João Paulo 11 recordava, no dia da sua 

canonização, que o Senhor quis perpetuar o seu ca-
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risma por meio da sua principal obra: a Companhia de 
Santa Teresa de Jesus que tem como fim "conhecer e 

amar a Cristo e, deste modo, fazer que seja conhecido 
e amado pelos outros". 

APOSTOLADO DA IMPRENSA 

Alguém disse que se S. Paulo vivesse nos nossos 
dias seria jornalista. Os meios de comunicação social 
governam o mundo. 

Cantaram-se maravilhas do livro. Um livro é um 

sermão permanente. As palavras voam, podemos pa
rafrasear, mas os escritos permanecem ...  

De tudo isto estava convencido Santo Henrique e, 

por isso, e por que o Senhor o tinha dotado com estas 
qualidades, dedicou-se em cheio ao apostolado da 
pena. 

Para ele, escrever era dar aulas de catequese. Foi 
um grande pedagogo e zeloso impulsionador da cate

quese a todos os níveis, sobretudo entre as crianças 
e os jovens. Para perpetuar a sua obra de catequese 
instituiu uma Congregação que se dedica preferente

mente ao ensino dos valores cristãos. 
Fundou revistas e dirigiu-as durante muitos anos 

arrostando com o peso de escrever quase todos os 
seus artigos: "O Amigo do Povo", "Revista Teresiana" ...  
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Fundou várias revistas. 
Entre elas a Revista Teresiana. 
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Publicou vários livros que se difundiram rapidamente 

por toda a Espanha e pelo estrangeiro. "O quarto de 
hora de oração", de que se fizeram mais de cinquenta 
edições, chegou a todos os rincões de Espanha. "O 

tesouro da Juventude", "Guia do Catequista", "Viva 
Jesus" são três dos seus livros mais conhecidos. 

Ainda hoje são muito apreciados os seus escritos 
e continuam a reeditar-se e a ler-se com grande inte
resse. 

CALAI, ORAl, ESPERAI. .. 

Muitas foram as virtudes que germinaram no jardim 

da alma do nosso Santo Henrique mas não há dúvida 
que uma das maiores foi a fé. Teve necessidade de 

exercitá-la em muitas ocasiões ao longo de toda a vida. 
À imitação de Maria e de Paulo "confiou em Deus" e 
repetiu continuamente o seu "fiat". 

A sua grande Santa costumava dizer que o Senhor 

tinha poucos amigos porque os provava tão duramente. 
O caminho por onde andou sempre Santo Henrique não 
foi certamente um caminho semeado de flores. 

A injustiça nutriu-se da sua pessoa, fruto da inveja, 

e viu-se, bem contra a sua vontade, metido em tribunais 
civis e eclesiásticos. Apesar disso e das calúnias mais 

vergonhosas que lhe levantaram, nunca desfaleceu 
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Tinha aprendido de Santa Teresa 
que os amigos de Jesus são provados duramente. 
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nem perdeu a confiança no Senhor. Para sair triunfante 
de tão violenta luta, agarrava-se às três virtudes teolo

gais que procurava praticar em todos os seus actos. 
Humanamente falando, tinha mais que motivos 

para se revoltar e escrever contra eclesiásticos que o 

atacaram, caluniaram e abandonaram e também contra 
outras injustiças, mas nunca ninguém o ouviu murmurar 
ou criticar. Defender a verdade e a justiça ...  isso sim, 
fê-lo com tanta valentia que parecia impossível que 

ainda tivesse ânimo para tanto. 
Tornou-se já habitual entre os membros da Com

panhia de Santa Teresa a sua frase: "Esperai e vereis 

grandes coisas" e esta outra que veio a ser o seu lema 
predilecto:" Calai, esperai, orai". Três imperativos que, 
se estivessem sempre presentes, fariam muito bem. 

Ele, à imitação do Divino Mestre, era mais obras 
que palavras (Actos /). Quem conhece, ainda que seja 
só pela rama, a sua vida agitada depressa entenderá 
que ele não podia levar avante a sua obra se não tives
se vivido em profundidade este tríplice lema. A oração 
intensa vivida era o sustentáculo que lhe dava forças 

. 
para calar diante de tantos atropelos. 
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QUEM QUISER SER MEU DISCÍPULO ... 

O Senhor não usou subterfúgios nem palavras 
adocicadas. Os que querem segui-lo já sabem o que 

os espera: carregar a própria cruz, levá-la noite e dia, 
como acrescenta São Lucas, "todos os dias", e não 
apenas enquanto somos jovens ou velhos. 

Esta herança recebeu-a, e a ela se abraçou com 
carinho, o nosso santo. A sua vida não foi semeada 
de rosas. Desde criança carregou a cruz que não o 
abandonará até à morte. 

Visitou-o a tribulação ao longo de todos os anos do 
seu sacerdócio e mais ainda como fundador. Mas dois 

foram sobretudo os momentos mais dolorosos da sua 
vida, especialmente por virem dos seus, de quem menos 
esperava. Mas ele tinha muito presentes as palavras 
do Mestre: "Se o grão de trigo não cai na terra e não 
morre não pode dar fruto." (Jo. 12,24) 

Todos os santos, e principalmente os que foram 
fundadores, beberam o cálice bem amargo da calúnia 
e da perseguição. O nosso santo também. Chegaram a 
desconfiar dele. A suspeitar dele. O pessoal que dirigia 
a sua obra não estava capacitado para esta grande 
missão e daí vinham as incompreensões. 

Que fará o santo fundador? Medita seriamente e 

longamente sobre o que se está a passar .. Vê que o 
melhor, embora seja o mais doloroso para ele, é atas-
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Com o coração ardendo de amor divino, 
vê que o melhor é afastar-se, retirar-se ... 
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tar-se, retirar-se. Não o faz por cobardia, pois nunca a 

conheceu, mas como um sentido de "holocausto" que 
ele oferece ao Pai como o Filho o fez na Cruz. 

Aquela semente, que foi morrendo ao longo de toda 
a vida, sobretudo desde que fundou a obra, estava 

prestes a dar fruto segundo a parábola do semeador ...  
Donde tirava ele forças para tanto heroísmo? 

Do amor a Jesus Cristo, a Maria e da sua profunda 
oração e imolação. 

PEÇO-TE,SENHOR, 
MORRER DE AMOR DIVINO 

Sempre foi muito amante da virtude e do voto de po
breza. À imitação de São João da Cruz, queria, na 

hora da morte, morrer pobre e em lugar onde não fosse 
estimado ... Assim o pedia ao Senhor: 

Ó Senhor, peço-te para não ter nada na hora da 

morte! Só quero morrer de amor divino. 
E o Senhor concedeu-lho. 

Como o Doutor Místico, o Senhor concedeu-lhe 

tudo quanto pedia. 
Tinha-se retirado para viver uns dias de Exercícios 

Espirituais no convento franciscano do Espírito Santo 

de Gilet (Valência). Estava retirado e absorto em Deus, 
quando o Senhor veio visitá-lo repentinamente para 
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levá-lo para Ele. Foi na noite de 27 de Janeiro de 1896. 

Tinha apenas 55 anos. 
Os seus desejos estavam cumpridos: morte de amor 

divino, pois por Ele tinha sacrificado tudo quanto era e 
tudo quanto tinha ...  e morte sem ter nada, nem sequer 
uma das suas filhas da Companhia . . .  

Em 1979, o Papa João Paulo 11 inscrevia-o entre 
os Beatos e, catorze anos depois, em 16 de Junho de 

1993, o mesmo Papa canonizava-o numa soleníssima 
festa, dificilmente superável. Mais de um milhão de fiéis 
o acompanharam, naquela tórrida tarde, na Praça de 
Colón, em Madrid. O Papa disse: "Hoje é um grande 

dia para a Igreja em todo o mundo mas para a Espanha 
em primeiro lugar". 

O Papa somente reconheceu a vida de total entrega 
a Jesus Cristo e aos irmãos deste homem que então 
propôs como modelo para todos. Dizia o Papa: "a san
tidade dos cristãos deve manifestar-se no testemunho 
da própria fé, na caridade sem limites, no amor vivido 
e no exercido das actividades de cada dia". 
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