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Gratuito

O amigo dos presos

Não pode deixar de nos comover, passados tantos anos, a maneira como o Padre Cruz, o nosso 
“santo”, amava, ajudava, visitava os presos, cuidava de os tratar com carinho e sempre disponível ao sair 
da cadeia, ou das cadeias, pois visitou muitas, como desejo de ajudar as famílias e cuidar com solicitude 
dos problemas dos seus amigos presos. Parecem os seus prediletos amigos. Diz o P. Cruz que lhe parece 
que durante toda a vida nunca fez outra coisa: os presos estavam no seu coração, na sua oração, nas 
múltiplas acções da sua solícita caridade, eram os seus amigos. Por isso é bom ler com atenção e meditar 
bem as palavras dos dois artigos que preenchem as páginas do interior deste boletim. Quisemos que 
fosse dedicado aos presos. O amor e dedicação do P. Cruz por eles, e a gratidão e carinho dos presos pelo 
P. Cruz. Os do Limoeiro até lhe prestaram uma homenagem e fizeram uma festa. 

E toda esta dedicação, vinha do coração do P. Cruz, repleto de Cristo e da sua caridade evangélica. 
Nestas viagens e nestas visitas às cadeias, encontrava em cada preso o próprio Cristo e por isso os tratava 
tão bem e se dedicava a eles de alma e de coração. Como Jesus, o “amigo dos pecadores”, o Bom Pastor 
que cuida de buscar as ovelhas perdidas, como o Bom samaritano que quer curar as almas e os corpos. 
O P. Cruz “passou fazendo o bem”, como Jesus de Nazaré. E as visitas às cadeias eram, sem dúvida, o seu 
maior encanto e prazer apostólico. Amava a todos com coração de pai e pastor e por eles fazia quase o 
“impossível”. As cartas de muitos presos que se conservam no Arquivo da Causa, demonstram bem como 
esses homens eram dedicados e agradecidos ao Padre Cruz, não só pelas esmolas que lhes dava, mas 
pelo amor e carinho que sentiam nele. Por isso podemos afirmar que não só o Padre Cruz era amigo dos 
presos, mas os presos amigos dele, do “santo”, como os presos afirmavam. Havia uma amizade mútua, 
uma comunhão amiga, um encanto na relação que o animava a ele e aos presos.
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peçam-nos: PAGELAS, BOLETINS, REVISTAS E LIVROS - 
 “A VIDA DO PADRE CRUZ”    -    “O “SANTO” PADRE CRUZ”    -    “ODISSEIA DE AMOR”

ASK THE BOOK: “FATHER FRANCISCO DA CRUZ”
DEMANDEZ LE LIVRE: “LE PÉRE FRANCISCO DA CRUZ”

Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cruz
Apartado 2661 * 1117-001 LISBOA * PORTUGAL

C aros amigos e leitores, o Padre Cruz, 
missionário incansável, atravessou períodos 
conturbados na História de Portugal, em que 
não se via com bons olhos os Padres, alvo de 
perseguição e prisão… Ainda assim, o Padre 
Cruz nunca deixou uma das suas Missões: 
visitar os presos onde quer que fosse, país fora, 
Continente e Ilhas.

Aqui deixamos um pequeno relato retirado 
da biografia escrita por Isaque Barreira, Passou 
Fazendo Bem, (2ª ed., 1982) e excerto de notícia 
publicada no jornal Diário da Tarde sobre hom-
enagem que os presos do Limoeiro lhe presta-
ram, em 1926. Ambos os textos ilustram bem 
esta Missão do Padre Cruz.

«Estive preso e visitaste-Me» (Cfr. Mt. 25,36) — dirá Cristo no dia supremo aos escolhidos para a glória eterna. E explicará: 
«Porque todas as vezes que o fizestes ao mínimo dos meus irmãos, a mim o fizestes (Cfr. Mt. 25,40).

O Padre Cruz devia trazer esta doutrina bem gravada no centro da alma para fazer dela o lema da sua vida.
— Que vai V. R.ª fazer à Madeira? — Pergunta-lhe um jornalista, quando ele, em Abril de 1942, já portanto, quase no crepúsculo 

da trajectória terrena, se preparava para embarcar para essa Ilha.
— Visitar os presos nas cadeias e os doentes nos hospitais. E acrescentou: «Em toda a minha vida não tenho feito outra 

coisa». (Diário de Lisboa, 10-4-1942)
Era verdade, quando terão começado as suas visitas às cadeias? É difícil dizê-lo com precisão.
Será sobretudo no Limoeiro que o seu zelo sacerdotal mais se há-de exercer, embora não deixe de visitar também as outras 

prisões. (...)
Que fazia ele para lhes [presos] ganhar a confiança e a amizade? Dava-se-lhes. Fazia-se todo para eles. Partia-se em 

bocadinhos para chegar para todos e para cada um. Um dia distribuía dinheiro, outro cigarros; hoje guloseimas, amanhã roupas; 
aqui resolvia a um a situação angustiante da família, ali prometia um pedido para o julgamento de outro; mais além arranjava 
um advogado a um terceiro. A todos envolvia na bondade simples do seu sorriso franco a irradiar simpatia; a todos cobria com o 
manto de luz da sua presença encantadora; a todos animava com a força consoladora das suas palavras de paz e de perdão. Era 
um amigo, um benfeitor, um pai para cada um.

E sabemos que a sua acção não se ficava na promessa sorridente de entre as grades. Depois, em plena cidade, gastava-se a 
satisfazer os desejos dos seus presos. Passava a vida a subir a escadaria do ministério da Justiça. Ali ia pacientemente advogar 
a causa dos seus protegidos. Comodidade, tempo, a vergonha de pedir tudo sacrificara para dar um pouco de lenitivo àquelas 
almas doloridas.

Certo dia dirigiu-se ao Ministério da Justiça, intercedendo por um condenado a pena maior.
— V. Rev.ª a pedir por gente desta, corre o risco de perder a reputação, disseram-lhe lá um tanto a brincar. 
— A minha reputação — respondeu calmamente o Padre Cruz é o bem pessoal de que disponho. Se servir para salvar um 

desgraçado, dou-a de muito boa vontade.
Nestas disposições, compreende-se que não deixasse de fazer todos os impossíveis para valer aos pobres presos, batendo às 

portas de quantas influências lhe ficavam ao alcance. Um dia, dirigiu-se a casa do Professor Dr. Carneiro Pacheco, então Ministro 
da Educação Nacional, a pedir-lhe por um funcionário do seu Ministério, ameaçado de ser despedido.

— Mas então o Senhor Padre Cruz não vê que ele roubou e tem de ser castigado?
— E ele há-de ficar sem uma sopinha? — foi o ultimo argumento do P. Cruz.
Os presos conheciam-no bem, e sentindo nele um protector incansável, a ele recorriam para tudo: Um encarrega-o de ir a 

determinada pessoa, ver se lhe arranja dinheiro para pagar a multa. Outro suplica que lhe consiga um atestado de pobreza. Este 
pede-lhe que lhe trate dos papéis de casamento; aquele roga-lhe que lhe alcance emprego para quando sair da cadeia. E o Padre 
Cruz, sempre alegre e serviçal, a todos diz que sim e por todos, depois, calcorreia as ruas intermináveis da cidade e bate às portas 
que for preciso.

Estive Preso e Visitaste-Me

Cadeia do Limoeiro

Não é difícil imaginar as conversas dos 
reclusos com o Servo de Deus nas celas ou 
nas enxovias, e os pedidos de toda a casta 
com que o massacravam pelo testemunho 
das cartas que muitos presos lhe escre-
viam a pedir auxilio. Encontramos entre 
elas de tudo: desde a carta do homem cul-
to que cita Cícero «Res sacra miser», até ao 
ignorante que quase em cada palavra es-
creve um erro de ortografia. Mas na maior 
parte delas lateja um pedido: um pede 
para que interceda por ele junto das auto-
ridades; outro recomenda-lhe a mulher e 
os filhos; aquele aponta-lhe a miséria em 
que ficaram a mãe e os irmãos.”

Passou Fazendo Bem, Isaque Barreira, 
(2ª ed. 1982), pp. 217-219

O “Missionário do 
Limoeiro” - O Padre Cruz
Excerto de notícia publicada no Diário da Tarde a 23 de Junho de 1926

Os presos vão prestar-lhe uma homenagem.
Disseram-nos ontem à noite, de chofre:
— Os presos do Limoeiro preparam uma homenagem!
Surpresa natural. Uma homenagem feita por homens que se encontram por detrás de ferros de uma prisão? Não era verosí-

mil! (...)
Mas o nosso informador elucida-nos: 
— É uma homenagem ao padre Cruz.
É comovedor, mesmo até para os que não vêem nele o sacerdote mas só o homem de coração, assistir a uma visita do Padre 

Cruz no Limoeiro. Todos o conhecem à légua. Os ferrolhos e as trancas abrir-se-iam sozinhos, quando ele surgisse — se tivessem 
alma. Os guardas descobrem-se à sua passagem e não lhe perguntam aonde vai. E ele sabe de cor todos os caminhos daquele 
labirinto. Palmilha os corredores; galga as escadas; e o taconear do seu passito miúdo atrai aos ralos e às grades todos os detidos. 
E chamam-no:

— Padre Cruz! Padre Cruz!
— E o Padre Cruz, aproximando-se indaga, sorrindo, o que querem. E um diz que está doente; o outro que teme a fome no lar 

donde foi arrancado… E ele vai perguntando: — Quanto precisas?
— E dá quanto pode — até esvaziar o saco. E quando o saco se esvazia, recomeça a outra faina. A este falta um atestado. Aquele 

necessita um advogado. Aquele outro está perdido se não encontrar uma protecção influente. Todos contam, sinceramente, 
como se se confessassem, as suas histórias. E pormenor curioso: “não há memória de um preso do Limoeiro ter mentido ao 
Padre Cruz”.

E terminada a visita, ei-lo numa azáfama percorrendo cartórios; insistindo para que se apresse tal julgamento; parlamentando 
com as partes acusatórias.

— Creia o senhor… Fulano está arrependido… Fulano vai regenerar-se… Fulano é uma bela alma…
— E convence! E regenera! E salva!
Carteiristas e assassinos, carbonários e bombistas, todos conhecem o padre Cruz; todos devem ao padre Cruz um bocadinho 

de paz, uma esmola, uma protecção, uma palavra de generosa ternura. O padre Cruz é o amigo de todos os inimigos da sociedade. 
O padre Cruz bem merece a homenagem dos presos — e o respeito de todos nós.

R. F.

Carta de preso ao 
Padre Cruz

Cadeia do Limoeiro Sala 1
Rev.mo Snr. Dr. Cruz. presente tomo a liberdade 
de me dirigir a V. rev.cia para lhe pedir o grande 

favor de na primeira ocasião que vier aqui ao 
Limoeiro se me manda chamar à presença de V. 

rev.cia que muito desejo falar-lhe.
E como V. rev.cia totalmente ignora quem 
lhe este favor pede, sou a dizer que fui 
aspirante da Ordem Franciscana no Colégio 
de S.to António em Tuy, Espanha mas tive a 
infelicidade de não ter vocação para professor 
(...). Foi por esta razão que eu vim a conhecer 
a V. rev.cia e como desgraçadamente cheguei 
à situação tal de me ver na prisão e aqui 
seja V. rev.cia muito lembrado pelos presos. 
Venho por isso também implorar a proteção 
que V. rev.cia me não negará.
Rev.mo Snr. desde já confesso muito 
arrependido e contristado a V. rev.cia a 
desgraça que me cobriu. Como talvez V. 
rev.cia já saberá o Snr. P. João Trindade 
foi vitima de um furto, que nunca ele 
imaginaria ter sido eu se não fora o próprio 
remorso que me levou a dizer que lhe 
pertencia a tal quantia.
Por isso pedia muito encarecidamente a V. rev.cia para mandar chamar-

me quando cá viesse para ver se o Snr. P. João quando eu for responder 

tem dó de mim que tanto desejava sair deste cativeiro para não ser mais 

contaminado que depois será mais difícil a minha regeneração. De V. rev.

cia Criado muito humilde que lhe pede a Bênção. JCF, 6.3.1927
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Preces para uma Novena
Deus infinitamente misericordioso que 

descestes do Céu à terra para ser a salvação 
e o modelo de todos os homens; Vós que dis-
sestes: Pedi e recebereis, procurai e encon-
trareis, batei e abrir-se-vos-á, pelos méritos 
e intercessão do Vosso servo P. Cruz que, per-
feito imitador Vosso, abrasado em caridade, 
passou igualmente pela terra a fazer bem: 
consolando os aflitos, socorrendo os neces-
sitados, visitando os pobres e encarcerados e 
convertendo os pecadores.

Concedei-nos a graça de imitar as suas 
virtudes, principalmente o seu espírito de 
oração e união com Deus, o espírito de fé 
viva, de esperança firme e de amor ardente, 
a devoção filial à SS.ma Virgem, o zelo pela 
salvação das almas e o horror a tudo o que 
desgoste o divino Espírito Santo e nos torne 
menos dignos da Sagrada Comunhão. Con-
cedei-nos em particular a graça de... se for 
para honra Vossa, para bem das nossas almas 
e glória do vosso Servo. Assim seja.
Pai Nosso, Avé Maria e Glória.
Bondoso Padre Cruz, rogai por nós!

Oração
Senhor Jesus Cristo, que dissestes: Se não 

vos tornardes como pequeninos, não entra-
reis no reino dos céus, olhai para a humil-
dade e simplicidade com que o Vosso servo 
Francisco procurou a glória divina e o bem 
temporal e sobrenatural dos humildes, e dig-
nai-Vos glorificar o Vosso discípulo fiel com 
a auréola da santidade, se isso for da Vossa 
maior glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. As-

sim seja.

Estatuto Editorial:
O boletim “O Servo de Deus Padre Cruz” é propriedade da Causa de Beatificação e Canonização do Servo de Deus Padre Francisco da 

Cruz SJ. O boletim “O Servo de Deus Padre Cruz” é uma publicação católica, que visa a divulgação da vida e obra do Padre Francisco da Cruz, 
sacerdote jesuíta. O boletim “O Servo de Deus Padre Cruz” compromete-se a assegurar o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética 
profissional dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores.
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GRAÇAS CONCEDIDAS - APELO
Pedimos que, quando receber uma graça através da intercessão do Padre Cruz, nos comunique essa 

graça, descrevendo-a e nos envie juntamente com o seu nome e morada.

Pedidos  e agradecimentos ao 
Padre Cruz  

Agradeço as graças obtidas por 
intercessão do “Santo” Padre Cruz 

nas horas mais aflitas. Tem-me 
atendido e são tantas as vezes. 

Laurinda Couto, Canas de 
Senhorim

Agradeço graças recebidas através 
da intercessão do Padre Cruz, para 

mim, há muito que o considero 
santo. Maria Soares, Lisboa

Tenho vindo a pedir ao Padre Cruz pelo meu neto, com 
22 anos e uma doença que o pode deixar sem ver, falar ou 
andar de um dia para o outro. Tenho muita fé que o Padre 

Cruz vai ajudar. Aldina Carvalho, Toronto, Canadá

O Padre Cruz tomou sempre conta de mim e da minha 
família. Escuta as minhas orações e faz-nos sentir seguros e 

bem. Obrigada. Anna Mulligan, Kent, Grã-Bretanha

Obrigada por tudo o que tem feito por mim, Padre Cruz, e 
por guardar o meu netinho. Rosa Bento, Esmoriz

Agradeço ao Padre Cruz por a minha filha, que estava 
com muitas dores nas costas, não se podendo mexer, ter 
melhorado depois de eu o ter pedido ao bondoso Padre 

Cruz. Manuel Amorim, Alcabideche

Agradeço ao “Santo” Padre Cruz por me ter devolvido a fala, 
sem precisar de terapia da fala para recuperação. Maria 

Aldina Silva Gonçalves, Lisboa

Agradeço por os meus filhos conseguirem emprego e tudo 
estar a correr bem, por intercessão do Padre Cruz, a quem 
recorro em muitos momentos da minha vida. Maria José 

Carvalho Taveira, Amarante


