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O PERU NÃO ERA PARA ELE 

É bem certo que o Senhor conduz cada pessoa 
por um caminho diferente para uma meta que é comum 
para todos: ir para o céu, isto é, salvar-se ... Para isto 
fomos criados e não para outra coisa, como pensam 
muitos insensatos ... 

Entre os homens, houve alguns que o Senhor ele
geu de modo especial e cumulou com as suas graças 
para proveito dos outros mortais. 

A esses, com frequência, deu-lhes o poder de fazer 
milagres, isto é, coisas inverosímeis ou que ultrapassam 
as leis da própria natureza. 

Um destes eleitos ou predestinados do Senhor foi, 
sem dúvida, um jovem primeiro e depois um sacerdote 
que morreu ainda jovem- não contava mais de 5 1  anos! 

- que mereceu em Barcelona, cidade onde nasceu, 
viveu e morreu, o título de Milagroso ou Taumaturgo, 
duas palavras que significam a mesma coisa. 

Reparem no que sucedeu em certa ocasião que 
o retratará quase para toda a vida. Recém ordenado
sacerdote, exercia a tarefa de preceptor ou educador 
de duas crianças, Pepita de sete anos e Paquita de 
dois. Eram filhos da ilustre família barcelonesa, mas 
de origem milanesa, chamada os Gasneri. 

Um dia, convidaram-no para comer e deram-lhe, 

-3 

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br/


Um dia, apresentaram-lhe um belo prato de perLJ assado ... 
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como aos outros, um belo prato de peru assado ... 
Estendeu a mão para o partir e levar à boca mas ... oh 
prodígio!. .. aquela mão parecia estar paralítica. Por 
mais esforços que fizesse, não a podia mover. Quando 
tentava fazer outra coisa não tinha dificuldade ... Mas se 
intentava levar um pedaço de peru à boca ... acontecia 
sempre o mesmo. A mão não se movia. Era como se 
fosse de ferro ... 

Foi uma lição para que nunéa provasse carne e 
levasse uma vida mortificada, como sempre o fez. 

O SANTINHO 

A natureza foi muito pródiga com ele. O seu tem
peramento era doce, afável, meticuloso, ordenado, 
calculador, metódico ... 

Parece que esta bondade e doçura a tinha recebido 
da sua boa mãe, O. Gertrudes Buguna, que morrerá 
muito velhinha depois de viver muitos anos santamente 
a viuvez do esposo, João Oriol. Este morreu aos 37 anos 
depois de o seu lar ter sido abençoado pelo Senhor com 
sete filhos. Quase todos morreram ainda crianças. 

Eles eram simples jornaleiros e muito bons cristãos 
que procuraram educar José no santo temor de Deus 
e nas virtudes humanas e sobrenaturais. 
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Foi menino de coro da paróquia de Santa Maria do Mar . . .  
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A sua mãe procurou dar-lhe estudos mas o sa
lário do modesto tecedor não dava para tanto ... Que 
fazer? 

Havia uma humilde tarefa que estava reservada 
para as famílias mais pobres e entre elas contava-se a 
do casal João e Gertrudes. Este ofício era o de menino 
de coro da paróquia de Santa Maria do Mar ... Aquela 
·comunidade cristã cedo soube descobrir as qualida
des do novo menino de coro e admirava-o pela sua 
pontualidade -jamais chegou tarde ou se descuidou 
daquilo de que o encarregavam-e sobretudo pela sua 
piedade que não parecia de um menino mas já de um 
venerável sacerdote. 

Por isso, começaram a conhecê-lo com um nome 
que já tinha conquistado: o de "santinho". 

Chamavam-no assim com carinho e ofereciam-lhe 
pequenos presentes e ... certo dia chamaram Gertrudes 
para lhe dizer: 

- Escuta: não te parece que poderíamos convidar 
o teu filho, que se mostra inclinado para as coisas do 
Senhor, para entrar no Seminário para se preparar para 
ser sacerdote? 

Assim se fez. Não havia então seminário em Bar
celona mas ele preparou-se da mesma maneira. Muito 
cedo deixou para trás todos os companheiros de aula ... 
Aquele menino prometia ... 
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AS MÃOS NO FOGO 

O jovem Oriol continuava trabalhando e estudando 
mas não se esquecia, com a desculpa dos livros, da 
primeira das suas obrigações que era cultivar a vida 
espiritual. .. 

la todos os dias à missa e, além de ajudar o ce
lebrante, com uma grande devoção o que chamava 
logo a atenção de quantos participavam, comungava e 
passava longos momentos em oração. 

Ele tinha ouvido dizer à mãe e também nos ser
mões da paróquia, que a oração era algo de que não 
se podia prescindir. 

Outro sacramento lhe merecia também particular 
devoção, o sacramento da penitência. Quando for sa
cerdote, ele o praticará tanto a favor dos fiéis, pelo seu 
ministério sacerdotal, como o receberá, com grande pie
dade todos os dias antes de celebrar a santa missa. 

Confessava-se, pois, com grande frequência e 
com profunda dor dos seus pecados, embora, como 
as pessoas diziam dele, não os tivesse porque era "um 
santinho". 

Enquanto estudante, vivia em casa da sua mãe de 
leite, uma boa senhora chamada Catarina. Ele amava-a 
porque era muito boa e também pela relação que tinha 

tido com ela em criança, mas o seu afecto para com ela 
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Para ver que não temo o castigo do Senhor, meto as minhas mãos 
no fogo ... 
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era o mais puro e inocente que se pode imaginar. 
Não pensava assim o seu marido que chegou a 

suspeitar da honestidade de José a respeito da esposa. 
Não tinha manifestado a ninguém estes pensamentos ... 
Apesar disso, certo dia, estando todos sentados à mesa, 
movido por uma força do alto, disse José: 

- "É falso o que está a suspeitar de mim. E para 
que veja que não temo o castigo do Senhor, meto as 
mãos no fogo sem me queimar". 

E meteu-as naquele momento. António -assim se 
chamava o marido de Catarina-caiu de joelhos e pediu 
perdão por ter pensado mal dele ... 

O SANTO BENFEITOR 

De dia para dia, toda a gente via como ele progre
dia nos caminhos da santidade e da ciência. Os seus 
preceptores ajudaram-no a estudar primeiro gramática, 
depois filosofia, até se embrenhar no estudo da sagrada 
teologia. Preparou-se tão bem que obteve o grau máxi
mo nesta disciplina não por uma questão de favor mas 
de profundo estudo e rompimento dos cotovelos. 

Dizem as crónicas do tempo que nemine discre
pante, quer dizer, sem que ninguém estivesse contra, 
foi-lhe outorgado o grau de doutor em teologia. Já an-
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Foi-lhe outorgado o grau de Doutor em Teologia ... 
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tes tinha-se entregado em cheio ao estudo da língua 
hebraica. No seu íntimo bailavam duas ideias que o 
levavam a isso: conhecer melhor a Palavra de Deus, 
no próprio idioma em que foi escrita, e poder ir a Israel 
para converter os judeus à fé de Jesus Cristo. Este úl
timo desejo não o pôde ver satisfeito na sua vida mas 
sempre sentiu um afecto especial para com os filhos da 
raça de Jesus e de Maria ... 

Já era Doutor em Teologia ... mas apesar de es
tar tão preparado para escalar o dom do sacerdócio, 
segundo as normas da época, não podia ordenar-se 
sacerdote se não dispusesse de um benefício mesmo 
que fosse mínimo para se poder sustentar. 

Por fim, concederam-lho. Era o benefício de "Bell
lloch" ... 

Era tão ridículo como o equivalente a sete euros 
anuais ... Mas encontrou um bom companheiro de boa 
posição económica que se comprometeu a ajudá-lo com 
a quantia anual que faltasse para o seu sustento ... e 
assim pôde ordenar-se sacerdote. 

Ignoramos o que se passou na sua alma no dia 
da ordenação sacerdotal e da sua primeira missa, que 
celebrou um mês depois, mas não há dúvida que seria 
a missa de um santo. 

1 2 -

O SEU DIRECTOR ESPIRITUAL 

A maior parte dos leitores deste livrinho talvez en
tendam pouco destas coisas de direcção espiritual. Vou 
explicar brevemente para que entendam melhor. 

O homem não se basta a si mesmo por mais in
teligente e rico que seja. Precisa de uma ajuda, de um 
guia que o oriente neste caminhar para a Pátria definitiva 
que é o céu ... 

Santa Teresa de Jesus entendia muito disto e ela 
deixou escrito na sua maravilhosa Autobiografia o gran
de mal que lhe fizeram alguns directores espirituais que 
não entendiam dos seus projectos e, ao mesmo tempo, 
o grande bem que lhe fizeram outros que eram muito 
experientes em matéria de direcção das almas. 

O ilustre Cardeal Mercier, Arcebispo de Malines, 
Bélgica, dizia esta frase magistral: 

"Confessores há-os por todo o lado aos montes, 
graças a Deus. Directores espirituais bons .. . são muito 
escassos ... " 

Eu perguntar-te-ia: tu, apesar de seres ainda muito 
novo, já tens o teu director espiritual? Tens um sacer
dote em quem depositas confiança e a quem abres, de 
tempos a tempos, a tua consciência para que, em nome 
do Senhor, te dirija pelos caminhos do espírito? 

Se não tens, procura tê-lo ... 
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O P. José O rio/ teve um magnífico director espiritual, 
o P. João José Casas e Mora. 

O jovem sacerdote José Oriol teve a sorte de dar 
com um magnífico director espiritual a quem confiou 
plenamente os seus assuntos espirituais e até materiais. 
Chamava-se P. João José Casas e Mora da Conceição. 
Era religioso carmelita e o processo da beatificação do 
nosso Santo faz grandes elogios à santidade deste re

ligioso. O Padre Oriol não dava um passo sem contar 
com o conselho e a bênção do Padre João José. 

COM OS FILIPENSES 

Uns anos antes da ordenação do Padre José Oriol, 
os religiosos filipenses tinham feito a sua fundação em 
Barcelona. 

Não eram propriamente religiosos. Aquele grande 
homem que se chamou S. Filipe de Neri deu vida a 
esta espécie de Associação Religiosa que tomou o seu 
nome e também o de Sacerdotes do Oratório. Eles não 
estavam sujeitos à rigidez de uma Regra ao estilo dos 
outros religiosos. Eram mais abertos e tinham a particu
laridade de se entregar especialmente ao cuidado das 
almas mediante a direcção das consciências cristãs. 

Entre eles, sem pertencer propriamente a esta 
Associação, sentia-se bem o Padre Oriol. Visitava-os 
todos os dias e no seu Oratório passava horas e horas 
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O P. José Oríol visitava diariamente os sacerdotes do Oratório. 
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entregue a ouvir confissões e à sua oração pessoal. 
Ele próprio se converteu num Director Espiritual dos 
mais cotados de Barcelona. Recorriam a ele de todas 
as partes e sempre tinha uma longa fila esperando-o no 
confessionário ou na sala de direcção espiritual. 

Era frequente todos saírem da conversa com o 
Padre José Oriol decididos a serem melhores e com 
grande paz no seu coração. 

Durante este tempo depois da assistência ao Coro, 
que fazia com grande dignidade e fervor ... (ele tinha 
por ofício tomar conta da chegada e faltas dos demais 
companheiros porque depois, na hora do pagamento, 

haveria que ter em conta estes pormenores), o tempo 
que lhe ficava livre das confissões e Direcção Epiri
tual, ... dedicava-o ao estudo e à escrita ... para fazer 
bem igualmente a quantos o procuravam por meio de 
cartas. 

Levava uma vida rigorosa consigo mesmo mas era 
muito compreensivo e aberto para com os outros. Este 
era o lema de todos os santos e o Padre José . . .  ia a 
caminho de ser santo. 
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O DOUTOR PÃO E ÁGUA 

O P. José Oriol sempre foi muito mortificado. Em 

criança, enquanto jovem e como sacerdote. Mas sobre
tudo foi-o desde aquele caso do milagre do peru com 
que iniciá mos esta breve biografia . . .  

Desde então, aquele rosto e calvície, que lhe da
vam solenidade e seriedade, tornou-se mais macilento 
e parecia que a doçura e a bondade do seu rosto tinham 
aumentado. 

Mortificava o corpo com cilícios e dormia poucas 
horas por dia e deitado num duro madeiro. Passava lon
gas horas cravado ao chão diante do sacrário ou diante 
do altar de Nossa Senhora em profunda oração . . .  

Os companheiros de coro e outros amigos conhe
ciam-no carinhosamente pelo nome de "Doutor Pão 
e Água". Isto porque sabiam da sua vida mortificada 
passando a maior parte dos seus dias só à base de pão 
e água. Ele não se aborrecia com estas brincadeiras. 

Durante estes anos de maturidade espiritual de
dicou-se especialmente à leitura das obras de Santa 
Teresa e de S. João da Cruz. Todos os que privavam 
com ele sabiam que as conhecia quase de cor. Muito 
influenciava neste sentido as visitas que, pelo menos 
semanalmente, fazia aos Padres Carmelitas de Nos
sa Senhora da Graça onde se encontrava muito feliz 
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Semanalmente visitava os Padres Carmelitas de Nossa 
Senhora da Graça. 

�----------------
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falando com aqueles religiosos de coisas espirituais e 
recebendo orientações do seu director espiritual, o P. 
João José da Conceição. 

Em várias ocasiões manifestou o seu desejo de ir 
para as Missões para morrer por Jesus Cristo. Costu
mava dizer: 

" Há alguma compra mais vantajosa que a do 
Paraíso com uma só cutilada? Quanto gostaria que o 
Senhor me concedesse a graça de me escolher para 
ser mártir com Ele!" 

Foi mártir no fiel cumprimento do seu dever que, 
por vezes, custa mais que o próprio martírio cruento. 

PEREGRINO DE ROMA 

Padre José sente-se filho da Igreja até à medula. 
Talvez tenha aprendido este grande amor à Igreja ao 
ler as Obras e a Vida da incomparável Santa Teresa de 
Jesus que morreu numa tarde do mês de Outubro de 
1582 repetindo por três vezes: 

-Ao fim, morro filha da Igreja .. . 
Para conhecer mais de perto as raízes da Igreja e 

prostrar-se diante do sepulcro dos Apóstolos São Pedro 
e São Paulo e, ao mesmo tempo, beijar o pé do Santo 
Padre Inocêncio XI, que nesse tempo governava san-
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Quis ir a Roma como um peregrino mais ... 
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tamente a barquinha de Jesus Cristo, quis ir a Roma 
como um peregrino mais. 

Apenas com o breviário e a sua túnica raiada, sem 
guarda chuva nem alforges ... pôs-se a caminho men-
digando de porta em porta .. . 

Em Roma, foi recebido pelo Papa e, à imitação de 
Santo Inácio de Loiola, São José de Calasanz e de ou
tros santos, pensou se seria vontade de Deus ficar-se na 
Cidade Eterna ... mas imediatamente viu que esta não 
era a vontade do Senhor mas que deveria regressar à 

sua cidade natal para se entregar de corpo e alma ao 
cuidado de todos os apostolados, já que o nosso santo 
os abarcou a todos ... 

Mas aquele visita ficou gravada na sua alma. Mui
tos anos depois, recordá-la-á nas suas cartas. 

Desejava ser missionário, ser mártir ... e ali, em Bar
celona, descobriu que podia ser tudo isto se cumprisse 
com fidelidade as suas obrigações como beneficiado da 
igreja de Santa Maria do Mar . .. 

Com frequência, como fruto do seu fervoroso amor 
a Jesus Cristo e à Virgem Maria, caía em êxtase e voava 
pelos ares enquanto exclamava: 

- "Amor meu! Amor meu, que pouco és amado 
pelos homens". 

22-

MODELO DE BENEFICIADOS 

O Padre Oriol não era desses homens que fazem 
ruído onde quer que se encontrem .. . Ele fazia o bem 
sem querer dar-lhe qualquer importância. 

Não chamou a atenção nem pelos cargos de impor
tância no governo da Igreja, nem pelas obras cintilantes 
que se vêem noutros Santos. A sua vida distinguiu-se, 
e por isso é mais atractiva e mais fácil de imitá-la, pela 
simplicidade pois nela só se vêem coisas simples, sem 
nenhuma coisa extraordinária. 

Nas Crónicas do seu tempo há alguns pormenores, 
que não chamam a atenção de um leitor superficial, 
mas que foram as que levaram os que tratavam com 
ele a escalar os cumes da santidade ... Foi a santidade 
simples, atractiva, sem estridência de qualquer espé
cie. Era assim, pouco mais ou menos, segundo alguns 
biógrafos do seu tempo, o seu programa diário: 

Chegava à igreja para rezar o coro antes de todos, 
passava umas horas diante do Santíssimo preparando
-se para o Ofício coral que recitava com grande dignida
de e profundamente atento a tudo o que os seus lábios 
pronunciavam ... 

Sempre tinha gente a esperá-lo na capela para ser 
atendida em confissão ou consultá-lo sobre algum caso 
de consciência. 
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Chegava à igreja antes de todos e entregava-se à oração .. . 
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Quando passava pelas ruas os pequenos corriam 

para ele para o abraçar e lhe beijar a mão. Ele atendia-os 

bem como se tratasse de personagens importantes. 

Pediu para o colocarem o mais tarde possível na 

celebração da missa porque assim tinha mais tempo 

para se preparar para tão grande mistério ... 

Visitava todos os doentes que podia e levava-lhes 

a consolação das suas palavras e as esmolas que lhe 

era possível. 

Todos os dias recebia, antes de celebrar a Santa 

Missa, o Sacramento da Penitência com grande fervor ... 

Rezava, rezava, rezava ... 

O SEU AMOR À VIRGEM MARIA 

Mamã Gertrudes era uma fervorosa devota da 

Virgem Maria ... Era lógico que transmitisse também 

este amor à Mãe de Jesus no terno coração do seu 

filho José. 

Naquele lar rezava-se todos os dias o santo rosário 

dirigido pelo pai, enquanto viveu, e depois pela mãe. 

Na casa, apesar de se tratar de uma família modesta, 

tinham um pequeno altar com uma bela imagem da 

Virgem Maria e, diante dela, aquele menino passava 
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o P. José Oriol foi um extraordinário devoto de Nossa Senhora. 
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horas e horas o que já deixava adivinhar que, no futuro, 
seria um grande pregador das suas glórias ... 

Durante os longos anos de estudo, colocou-se sob 
o patrocínio da Virgem Maria e a Ela confiou os seus es
tudos. Por isso foram coroados tão esplendidamente. 

Quando, em pequenino, era coroinha da igreja 
de Santa Maria do Mar, passava igualmente muitos 
bocados diante daquela imagem contando-lhe os seus 
segredos de menino, primeiro, e, depois, de adoles
cente. 

Se aquela imagem pudesse falar estamos certos 
de que nos revelaria muitos segredos do coração desse 
menino inocente e desse jovem valoroso que por nada 
deste mundo queria ofender o Filho d' Eia ou a Ela mes
ma. Diante do seu altar fez voto de lhe oferecer, para 
sempre, a sua virgindade. 

Ela, a Virgem Maria, ajudou-o sempre em todas as 
suas empresas e, por isso, saiu vitorioso de todas elas 
apesar de não lhe faltarem dificuldades ... 

Por iniciativa do seu Director espiritual, que era 
carmelita, vestiu o hábito do Carmelo, o Santo Esca
pulário, que trouxe toda a vida com grande fervor e 
procurou imitar as virtudes que ele mesmo simboliza, 
que são muitas, como recordou no dia 11 de Fevereiro 
de 1950, o grande Papa Pio XII. 
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NAS MÃOS DE DEUS 

São José Oriol foi um homem providente cem por 
cento. Confiou em Deus, como São Paulo, e Deus nunca 
o abandonou. Não faltaram aqueles que lhe recomen
davam que se preocupasse com o dia de amanhã ... 
que não fazê-lo era tentar a Deus ... que comprasse 
algo para quando fosse velho e se visse desamparado 
de todos ... 

Nunca deu ouvidos a estas palavras. Tudo quanto 
tinha ou lhe entregavam para ele, passava-o para os po
bres. Alegrava-se por ser canal através do qual chegava 
aos pobres e necessitados tudo aquilo de que se privava. 

Até alguém poderia perguntar-se: porque não 
levou consigo a mãe Gertrudes que ficou viúva ainda 
tão jovem? 

Não há dúvida que certamente terá pensado nis
so, uma vez que a amava com toda a sua alma como 
bom filho que era, e procuraria que não lhe faltasse o 
necessário e, mais ainda, a receberia nos seus braços 
antes de expirar. .. Mas também estava consciente de 
que, com frequência, os pais sofrem quando vivem ao 
lado dos filhos com tudo aquilo que lhes sucede. Em 
certas ocasiões, podem constituir um empecilho para o 
seu apostolado. Ele entregou-se nos braços da Divina 
Providência que jamais o abandonou. 

28 -

Quando era jovem, intentou, mais uma vez, ir para 
as Missões. O fogo das almas ardia no seu coração e 
partiu com o bordão e o breviário a caminho do Ultra
mar. Dirigiu-se para Marselha para dali embarcar para 
o Oriente. Mas, chegado a Marselha, caiu gravemente 
doente e recebeu este aviso da Virgem Maria: 

-"Meu filho, é desejo de Jesus e meu que regresses 
a Barcelona e ali te entregues a toda a espécie de apos
tolado. Ali tens os teus judeus e infiéis para converter". 

Regressou e nunca mais se deixou atrair pela ten
tação das missões. Tinha-as em casa ... 

QUE BELO É TUDO ISTO! 

Aquele homem de olhos azuis e de calva veneran
da, embora para alguns ainda estivesse quase a metade 
da carreira, já tinha amadurecido tanto que poderia dizer 
com São Paulo: 

-Cheguei ao meu fim, combati o bom combate ... 
Ele que sempre se distinguiu por ser tão metódico 

e ordenado ... ele que sabia o que vinha depois porque 
o tinha preparado meticulosamente ... sabia com toda a 
certeza que o seu fim se aproximava ... que o Senhor es-
tava do lado de lá para lhe dar a merecida recompensa. 

Pôs em ordem todas as coisas. 
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Um grupo de meninos cantou-lhe o «Stabat Mater Dolorosa''· 
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Não tinha nada, mas o pouco que possuía tinha-o 
deixado por escrito no testamento para quem deviam 
ser aqueles poucos haveres: breviário, hábito coral, al
gum livro, a sua pobre cama. Tudo estava em ordem. 

A morte não o apanhou de surpresa nem com as 
malas vazias ou meio por compor. 

Foi ao Coro como todos os outros dias. Confessou
-se e celebrou com grande fervor a sua última missa. 
Iria servir-lhe, embora ninguém mais o soubesse além 
dele, de Viático. 

Foram muito poucos os que o acompanharam nes
ses momentos sublimes. Pediu a um amigo que viesse 
um pequeno grupo de meninos cantar-lhe o Stabat 
Mater Dolorosa (Estava a Mãe Dolorosa). Enquanto 
cantavam, ele fazia-lhes, de vez em quando, um gesto 
com a mão para que se detivessem enquanto, com 
grande fervor, exclamava: 

-"Oh como é belo tudo isto! Oh como é belo!" 
O seu amigo acompanhava os meninos com a 

harpa. Aquilo não parecia uma morte mas antes um 
voo para a eternidade gozosa. 

Aquele homem simples, que passou pelo mundo 
sem fazer ruído, quase sem que os outros dessem por 

ele, embora lhe chamassem santo, voou para a eter
nidade sem que os que o rodeavam chegassem a dar 
conta. Ele sim ... 
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