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Estatuto Editorial:
A revista “Graças do Padre Cruz SJ” é propriedade da Causa de Beatificação e 

Canonização do Servo de Deus Padre Francisco da Cruz SJ. 
A revista “Graças do Padre Cruz SJ” é uma publicação católica, que visa a divulgação 

da vida e obra do Padre Francisco da Cruz, sacerdote jesuíta.
A revista “Graças do Padre Cruz SJ”  compromete-se a assegurar o respeito pelos 

princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como pela 
boa fé dos leitores.

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 encontrareis, batei e abrir-
se--vos-á, pelos méritos e intercessão do Vosso 
servo P. Cruz que, perfeito imitador Vosso, 
abrasado em caridade, passou igualmente pela 
terra a fazer bem: consolando os aflitos, so-
correndo os necessitados, visitando os pobres 
e encarcerados e convertendo os pecadores.

Concedei-nos a graça de imitar as suas virtudes, principalmen-
te 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 di-
vino Espírito Santo e nos torne menos dignos da Sagrada Comunhão. 
Concedei-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 entrareis no reino dos céus, olhai para a humildade e 
simplicidade com que o Vosso servo Francisco procurou a glória divina 
e o bem temporal e sobrenatural dos humildes, e dignai-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.
Assim seja.

Nota: Estas preces destinam-se a devoção particular.
Evite-se cuidadosamente tudo o que pareça culto público.
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Igreja de São Vicente de 
Fora - Lisboa

Clausura do Processo de 
Beatificação do Servo 

de Deus Padre Francisco 
Rodrigues da Cruz SJ

A Sessão de Clausura do Processo de Beatificação do Servo de Deus Padre 
Francisco Rodrigues da Cruz SJ será transmitida em direto, dia 17 de dezembro, 
pelas 15 horas, no site da Causa do Padre Cruz, Pontosj e página do Patriarcado.

O Processo de Beatificação e Canoniza-
ção do Servo de Deus Padre Francisco Ro-
drigues da Cruz SJ (1859-1948), que teve 
início com a primeira sessão de abertura 
do Processo Diocesano a 10 de março de 
1951, chegou ao fim da sua fase diocesana.

É com grande alegria que a Vice-Pos-
tulação da Causa do Padre Cruz vem partilhar com todos os devotos do Padre 
Cruz que a Sessão de Clausura do Inquérito Diocesano do Processo de Bea-
tificação e Canonização do Padre Cruz SJ foi marcada pelo Senhor Cardeal 
Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, para dia 17 de dezembro próximo 
na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, pelas 15 horas e será aberta à 
participação dos fiéis, sempre de acordo com as medidas sanitárias em vigor 
nessa data.

No dia 1 de outubro de 2019 a Comissão Histórica constituída por três 
peritos - P. António Júlio Trigueiros SJ, Dr. Paulo Fernando de Oliveira Fontes 
e Dr. Sérgio Filipe Ribeiro Pinto - entregou a documentação e a análise his-
tórica sobre o Servo de Deus Padre Cruz depois de um trabalho exaustivo de 
pesquisa. Após esta Sessão de Clausura, todos os documentos serão entregues 
à Congregação das Causas dos Santos, em Roma, a qual dará o adequado se-
guimento, de acordo com as normas estabelecidas pela Igreja.

Concluída esta fase do processo diocesano, cabe àquela Congregação no-
mear um Relator, que depositará no Postulador e Vice-Postulador da Causa o 
encargo de redigir a Positio, ou seja, o relato final minucioso fundamentando a 
vida, virtudes e fama de santidade do Servo de Deus. Para que o Servo de Deus 
seja proclamado Venerável é necessário que o resultado do exame desta Positio 
seja positivo. Por fim, só após a beatificação e mediante a análise e reconheci-
mento de um milagre concedido por Deus por intercessão do Padre Cruz é que 
o Beato será canonizado e proclamado Santo, ou seja, a confirmação por parte 
da Igreja de que este fiel católico é digno de culto público universal.

A Vice-Postulação da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cruz

PADRE CRUZ O EVANGELIZADOR
Importa realçar o zelo, a paixão, o dinamismo do Padre Cruz, na 

sua acção evangelizadora. Não parava, não descansava, percorreu 
várias vezes Portugal inteiro a anunciar a Palavra, a confessar, a 
visitar presos e doentes, a consolar, a distribuir esmolas. O único 
espaço português que não visitou foi a ilha da Graciosa nos Açores, 
pois quando se disponha a fazer aí evangelização, uma tempestade 
impediu a viagem de barco para a ilha. Sempre apóstolo destemido, 
com o coração cheio de Deus e de amor ao próximo, com uma paixão 
pelos pecadores, com o desejo sempre intenso de pregar e confessar, 
de dar a conhecer Jesus, de ajudar a salvar almas.

Tinha como seu modelo, como seu “irmão” como o Padre Cruz 
gostava de dizer, São Francisco Xavier. Pediu para fazer votos de 
religioso jesuíta e entrar na Companhia no dia da Festa de S. Francisco 
Xavier, dia 3 de Dezembro de 1940, no Noviciado da Costa, em 
Guimarães. Como Xavier, que nas suas muitas viagens apostólicas, 
sobretudo no Oriente, andou tantos Quilómetros, como se tivesse 
dado duas voltas ao perímetro da terra. Uma loucura de apóstolo, que 
se gastou em dez anos de sacerdote. Pois o P. Cruz encantava-se com 
este seu “irmão”, seu santo “irmão”, já que o escolheu como patrono, 
modelo, protetor, exemplo vivo que sempre quis imitar.

Nesta revista, falaremos nas páginas seguintes, destes dois 
Francisco, o Xavier e o Cruz, ambos apaixonados por Jesus. E 
alegramo-nos muito que a revista prepare os leitores e os devotos do P. 
Cruz para o encerramento solene do processo a nível diocesano. Uma 
etapa maravilhosa desejada há muito. Alegremo-nos e demos graças 
a Deus. E continuemos a rezar, pedindo a graça da sua beatificação.

P. Dário Pedroso, s. j., Vice-postulador

Agradecemos que sejam apóstolos desta revista. 
Arranjem assinantes ou ofereçam assinaturas. Obrigado!

Contactos:
email - causapadrecruz@padrecruz.org * telemóvel - 964199167 

Causa do Padre Cruz - Apartado 2661 - 1117-001 Lisboa
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Devoção a São Francisco Xavier
A devoção do Padre Cruz a S. Francisco Xavier merece também ser 

mencionada à parte, porque, segundo ele próprio confessou, influiu muito 
na sua vida espiritual.1

Dir-se-ia que o «Padre Mestre Francisco» foi, na verdade, o seu mestre.
Ao lermos as «instruções» que S. Francisco Xavier escreveu ao P. Gaspar 

Barzeu na sua partida para a missão de Ormuz, diríamos que o Padre Cruz 
tomou para si mesmo esses admiráveis conselhos.

É muito longa a carta — impossível transcrevê-la — mas não resistimos 
a citar algumas passagens, que parecem ter servido de regra à vida do Padre 
Cruz.

«O vosso principal cuidado – escreve de Goa S. Francisco Xavier 
— deve ser o da vossa própria santificação. Considerai, antes de tudo, o 
que deveis a Deus e à vossa consciência; e o mais seguro meio de colher 
abundantes frutos nas almas».

O Padre Cruz nunca descurou o mais necessário: a prática das virtudes 
foi o seu cuidado incessante; as maravilhas do seu apostolado são as 
maravilhas da graça divina, no trabalho do homem com Deus.

1 Assirn Falou, o Padre Cruz, pág. 50.

O seu apostolado é também duma fidelidade rigorosa às «instruções» do 
Padre Mestre Francisco.

«Visitai os pobres e os doentes nos hospitais; exortai-os a recorrer ao 
sacramento da Penitência que vence os pecados; e ao da Eucaristia que é 
um remédio contra as recaídas.

Quando eles quiserem confessar-se, ouvi as suas confissões, 
imediatamente, se puderdes. Em seguida aos cuidados dados à alma, tratai 
do corpo... Empenhai-vos em procurar-lhes todos os socorros e todo o bem-
estar possíveis.

Visitai os prisioneiros, persuadi-os a fazer uma confissão geral; mais do 
que os outros, eles carecem de ser levados a isso, porque existem poucos 
entre eles que tenham feito jamais uma confissão. Rogai aos Irmãos das 
Misericórdias que se empenhem com os Magistrados a fim de obter a sua 
liberdade, e socorros para os mais pobres.

A pregação e um bem geral; de todas as funções do ministério evangélico, 
e dela que se tira melhores frutos. Pregai, pois, o maior número de vezes 
que puderdes...»

Dir-se-ia até que a própria fisionomia moral do Padre Cruz recebeu a 
marca das «instruções» do Padre Mestre Francisco:

«Moderai sempre as vossas observações pela doçura da voz, benevolência 
do olhar, escolha da expressão, e que um sorriso amável acompanhe as 
vossas palavras; além disto, fazei ver que um sentimento de caridade é o 
que unicamente vos inspira».

E mais adiante, insiste: «Conservai, em todas as ocasiões de crise, o 
rosto sereno, a fisionomia alegre, o olhar terno e benevolente, o humor 
agradável. Nunca mostreis tristeza nem impaciência... Falai sempre com 
doçura, sede sempre amável quando tiverdes de repreender alguém. A vossa 
caridade deve dar a conhecer que o pecado vos e desagradável, mas não a 
pessoa que o comete».

Igualmente o seu ministério de confessor e pregador parece inteiramente 
dirigido por essas «instruções».

«...Evitai desanimar, por uma severidade precipitada, os que tiverem 
começado a descobrir-vos as feridas da sua alma. Por maiores que sejam 
os seus crimes, escutai-os com paciência e doçura, aliviai a sua vergonha 
demonstrando-lhes uma grande compaixão, e não vos mostreis admirado 

São Francisco Xavier
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por nenhuma das suas declarações, por mais enormes que sejam… Falai-
lhes das misericórdias infinitas de Deus, dizei-lhes que com a sua graça, 
vós tendes o poder de curar todas as feridas mortais da alma; animai-os 
finalmente, por todos os meios ao vosso alcance».

»…(Nas vossas pregações) não vos esmereis em provar a vossa erudição 
ou memória, citando muitos trechos de autores antigos... Evitai assuntos 
elevados, as questões complicadas e controvertidas, porque achando-se elas 
além do alcance do vulgo, não produzem senão um abalo sem resultado na 
restauração das consciências».

Até nas pequeninas coisas vemos o «discípulo» fiel, aos conselhos do 
Mestre:

«Não recuseis os presentes de pouco valor, que estão em use na India. 
Quanto aos presentes que vos virdes forcados a receber, mandai-os 
imediatamente aos doentes, aos presos ou a outros pobres».

Mas, para o Padre Cruz, S. Francisco Xavier não era apenas o Mestre, 
era o modelo que encarnava, até ao sublime, o seu próprio ideal.

S. Francisco Xavier, gastando a sua vida pelos hospitais e cadeias, 
esgotando-se em pregações sem fim e assediado no tribunal da penitência 
«onde eu carrego com os pecados de cada um, enquanto gemo sob o peso 
dos meus»; S. Francisco Xavier, a arder no zelo da glória de Deus e da 
salvação das almas, dizendo-se feliz na medida dos trabalhos, fadigas e 
sofrimentos que o serviço de Deus lhe acarreta; S. Francisco Xavier, em 
cujo coração a «escória do género humano» encontra ternura de predilecção 
e a quem os «males alheios dilaceram a alma»; S. Francisco Xavier, 
dividindo a sua vida entre os trabalhos apostólicos, levados até ao extremo 
das possibilidades do tempo e das forças, e ainda dando à oração mais horas 
do que um religioso contemplativo e à união com Deus todos os instantes 
da sua vida; S. Francisco Xavier, cuja confiança em Deus era tal que nada o 
impedia de ir aonde Deus o chamava, tivesse ele apenas uma «débil barca» 
para atravessar o Oceano, porque «as minhas esperanças não se acham 
ligadas nem às velas, nem às âncoras, nem aos marinheiros, mas a Deus 
unicamente»; S. Francisco Xavier, o heroico «capitão de Deus», a quem 
as Índias e o Japão não bastam para o seu sonho de conquistador de almas, 
o «Padre Santo» em quem todas as virtudes brilham, foi bem o modelo do 
nosso Padre Cruz que, tomando por lema da sua vida a máxima do Apóstolo 

— Deo gloria, proximo salus, mihi 
labor 2 — espalhou como ele a luz 
evangélica e viveu como ele a caridade 
cristã.

Conta o Padre Marques Soares que 
já no Seminário de S. Vicente de Fora3 
se notava a devoção do Padre Cruz 
pelo Apóstolo das Índias.

Tinha em grande veneração, no 
seu quarto, um quadro de S. Francisco 
Xavier, diz esse sacerdote, que 
acrescenta este pormenor interessante: 
«Quando saía de Lisboa nas suas 
habituais jornadas de confessor e 
pregador, eu costumava ir buscar esse 
quadro para o meu quarto, onde lhe acendia uma lâmpada de azeite, como 
ex-voto de devoção que o servo de Deus me incutia na alma. Mas se ao 
acordar pela manhã dava por falta do quadro, já sabia, só por isso, que 
voltara o Padre Cruz. Não prescindia nem uma só noite do quadro do seu 
santo Protector».

S. Francisco Xavier era também o seu intercessor junto de Deus.
«O meu Santo Irmão — rezava, dirigindo-se a S. Francisco Xavier — as 

graças que me pedem para alcançar do nosso Bom Deus, ficam entregues à 
vossa poderosa protecção e ardentíssima caridade»4 e atribuía-lhe todas as 
graças obtidas.

Pois não tinha ele benzido «a água» de S. Francisco Xavier para a dar a 
beber aos doentes? Ou não tinha ele recomendado a «novena da graça» às 
almas atribuladas5?

Se tudo quanto as mãos de S. Francisco Xavier tocavam outrora se 
tornava instrumento de milagre, porque não esperar ainda o mesmo das 

2 «Para Deus a glória, para o próximo a salvação, para mim o trabalho».
3 O Padre Cruz foi Director Espiritual neste Seminário até ao ano escolar 1902-1903. Continuou 
porém a residir em S. Vicente até 1910, como já foi dito antes.
4 Assim Falou o Padre Cruz, pág. 50.
5 Nunca deixava de fazer a «novena da graça» e propagava-a insistentemente. Considerava-a um meio 
eficaz de conseguir a salvação. (A novena da graça, a S. Francisco Xavier, surgiu na Itália, no século 
XVII, e é bem conhecida dos devotos deste Santo — N. do Editor).
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suas relíquias e da «água» santificada com a imersão duma medalha do 
Santo e benzida com orações aprovadas pela Igreja, para «a saúde do corpo 
e salvação da alma»?

E se S. Francisco Xavier tinha até o poder de ressuscitar os mortos, 
porque não o teria ainda de converter as almas, arrancando-as à morte do 
pecado?

«Peçam àquele, que tudo obtém», dizia muitas vezes, apontando para a 
imagem de S. Francisco Xavier. E ele próprio recorria ao seu Santo amado, 
nas suas dificuldades ou para valer aos outros.

A devoção do Padre Cruz por S. Francisco Xavier era ainda amor de 
irmão no sacerdócio e na Companhia de Jesus. Pois não serviam eles o 
mesmo Senhor e não tinham ambos por «pai da sua alma» aquele a quem S. 
Francisco Xavier escrevia de joelhos?

Numa visita à residência dos Jesuítas no Porto, mostraram-lhe um 
solidéu que esteve durante anos na cabeça do Apóstolo das Índias, em Goa. 
Pô-lo na cabeça com grande devoção, pedindo-lhe que lhe alcançasse o 
juízo até à morte para até ao último instante da sua vida poder amar Nosso 
Senhor.

Também obteve esta graça.
A sua devoção por S. Francisco Xavier afirmava-se constantemente. Em 

vários artigos para os jornais exalta o «Grande Apóstolo, venerado e amado 
por povos que não são cristãos, pela fama extraordinária das suas virtudes 
e prodígios» e aconselha as suas novenas, que ele próprio fazia sempre6.

Promoveu a publicação dum resumo da sua vida e espalhou-o 
profusamente.

Numa carta para sua irmã, D. Isabel, lemos:
«Peço que entregue à senhora D. Ana alguns folhetos da vida de S. 

Francisco Xavier para levar para Lisboa; e para honrar os dez anos que 
S. Francisco Xavier tanto trabalhou na Índia, ela que dê 10 kgs. de pão às 
crianças que comungarem na primeira sexta-feira. Pague-lhe a despesa de 
viagem, ida e volta, e eu satisfarei quando aí for».

“O “Santo” Padre Cruz”, Maria Joana Mendes Leal, 8ª edição, 
Lisboa, 2003, pp. 203-207

6 Assim Falou o Padre Cruz, pág. 50.

PADRE CRUZ JESUÍTA

A Qualidade da Vida Sacerdotal do Padre Cruz

Sobre a sua vida sacerdotal, nada mais faremos do que transcrever o 
eloquente testemunho do Padre Mateo Crawley-Boevey, citado em «O 
“Santo” Padre Cruz», de Joana Mendes Leal:

«Conheci muito intimamente o Padre Cruz que muitas vezes foi meu 
conselheiro e também, pelo seu maravilhoso exemplo, o inspirador das 
minhas pregações ao Clero. E ele, na sua bondade, deu-me toda a sua 
confiança.

As nossas relações de amizade estreitaram-se por ocasião de numerosos 
Retiros sacerdotais que eu preguei em Portugal. Nessas ocasiões, convi-
dava o Padre Cruz para ouvir as Confissões dos Exercitantes, ministério 
em que ele se excedia. Mas devo acrescentar que, convidando-o, eu queria 
também colocar sob os olhos dos Sacerdotes o modelo perfeito que podiam 
imitar. Com efeito, a simples presença do Padre Cruz era mais eficaz que 
as biografias edificantes que poderiam ler, porque sem esforço via-se nele 
o “Padre santo».
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E então, aproveitando a sua 
presença, pedia-lhe sempre para fazer 
publicamente para os Sacerdotes a 
Via-Sacra, na qual o bom Padre Cruz 
transbordava de emoção e comovia as 
almas sacerdotais.

Na impossibilidade de entrar em 
numerosos pormenores, resumo as 

minhas impressões sobre o Venerando 
Padre Cruz afirmando categoricamente o 

seguinte: Depois de ter percorrido o mundo pregando sobretudo ao Clero, 
posso afirmar sem hesitação que entre muitos excelentes Padres jamais 
encontrei um Padre mais conforme ao Adorável Modelo, um Alter Christus 
tão perfeito como o querido Padre Cruz. Na minha opinião, ele era uma 
reprodução viva do Cura d›Ars.

Realmente, a julgar por todo o seu exterior e pela sua irradiação 
sobrenatural, era o homem de Deus, “Homo de coelo coelestis”.

Logicamente, pois, era também o homem de grande oração. Reza em 
toda a parte e sempre, na rua, nos elétricos, no caminho-de-ferro tanto 
como na igreja. Sentíamo-lo embebido de Deus e nada na sua atividade 
apostólica parecia distraí-lo da divina Presença. Era bem ele que podia 
pregar, repetindo a palavra do Apóstolo: Vivo ego, jam non ego, vivit vero 
in me Christus *.

Creio poder afirmar categoricamente que toda a sua vida 
maravilhosamente sacerdotal estava centralizada sobre o Santo Altar. 
Embora sendo muito simples na celebração da Santa Missa, poder-se-ia às 
vezes acreditar que estava em êxtase.

Tudo o resto: espirito de sacrifício, penitência, caridade, zelo ardente, 
profunda humildade, espirito de pobreza, etc., não é senão a torrente do 
fogo sagrado que corria espontaneamente deste coração sacerdotal, que era 
um Cálice vivo.

Os 80 Anos do Padre Cruz

Encontrando-se reunidos no seminário dos Olivais 150 sacerdotes, 
alguém lembrou que no dia seguinte o Padre Cruz fazia 80 anos. Então, 
o Senhor Cardeal Patriarca disse que no dia 30, pois que no dia 29 de 

julho, dia do aniversário do Padre Cruz, 
os sacerdotes ainda estavam em retiro, se 
festejaria a data. Haveria uma Missa em 
que o celebrante seria o Padre Cruz e o seu 
acólito o Senhor Cardeal. E, naquele dia, 
todos os sacerdotes, D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira à cabeça, beijaram a mão do 
Padre Cruz, pedindo-lhe a bênção. (Deve 
notar-se a singularidade deste momento, 
que se ainda hoje seria especial, muito mais 
o foi naqueles anos em que tanto respeito 
infundia a pessoa de um cardeal que se 
dispunha assim a acolitar a missa de um 
«simples» sacerdote e a beijar-lhe a mão e 
a pedir-lhe a bênção).

Ingresso na Companhia de Jesus

Desde sempre» que o Padre Cruz tinha desejado ingressar na Companhia 
de Jesus, mas a sua vida tao agitada não era compatível com a longa 
formação exigida aos candidatos. De maneira que ficou espera de melhores 
dias. Em 1925, quando foi a Roma na peregrinação do Ano Santo, tinha 
pedido ao Padre Geral (o Superior Mundial dos Jesuítas) para o admitir 
na Companhia. Mas este, dado o bem que o Padre Cruz fazia cá fora, não 
o admitiu. Em 12 de março de 1928, foi concedido ao Padre Cruz fazer 
os votos a hora da morte. Foi um passo que o alegrou, mas ainda estava 
longe de ser o que verdadeira mente queria. O que ele queria mesmo era 
ser jesuíta professo, quer dizer, jesuíta com o Ultimo grau de integração na 
Companhia de Jesus. Como os jesuítas não se mostrassem muito recetivos 
a apresentar o seu caso à Sagrada Congregação dos Religiosos, passo que 
era preciso dar por causa das exceções em assuntos de formação que o 
seu caso implicaria, o nosso bom Padre Cruz, que de tímido não tinha 
nada, escreveu ao Papa Pio XII, nem mais nem menos, carta que tinha uma 
recomendação do Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, pedindo-lhe para 
poder fazer os Últimos Votos na Companhia de Jesus sem mais delongas. 

Busto do Padre Cruz no 
Centro Paroquial de Alcochete

Selo - Padre Cruz
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Esta carta foi levada para Roma pelo nosso embaixador que la a entregou 
ao Padre Luís Gonzaga da Fonseca, Professor do Instituto Bíblico, que 
por sua vez a entregou ao Reitor da Revista dos Jesuítas, Civilta Cattolica 
(Civilização Católica), que a fez chegar a Sua Santidade. Sua Santidade, 
informada sobre a pessoa do Padre Cruz, atendeu de imediato o seu desejo, 
que se concretizou no dia 2 de setembro de 1940.

O Padre Cruz estava na casa onde morava, que era a casa das Senhoras 
Caldas Machado, doente. O Padre Júlio Marinho, Provincial dos Jesuítas 
(Superior dos Jesuítas para Portugal), mandou que lhe entregassem a carta. 
Quando a recebeu, o Padre Cruz quis ouvir o seu conteúdo ajoelhado, em 
profunda devoção e reverência, pois que era uma carta vinda do Papa com 
a vontade de Deus.

Foi escolhido o dia de S. Francisco Xavier, 3 de dezembro (de 1940), 
para os votos, dada a devoção do Padre Cruz a este santo. Durante a Santa 
Missa, durante a elevação da Hóstia na consagração, o Padre Cruz fez os 

votos na Companhia de Jesus. Os votos 
foram recebidos pelo Padre Júlio Marinho. 
O Padre Geral escreveu uma carta dizendo 
que se desse liberdade ao Padre Cruz para 
continuar a viver com a família Caldas 
Machado, onde vivia desde 1927, e com 
o mesmo género de vida, completamente 
livre para prosseguir no apostolado que 
tanto bem as almas tinha feito, tendo lido 
dispensado de todos os anos da formação 
normalmente dada aos candidatos.

E assim se concretizou um sonho há 
muito acalentado.

O Breviário do Padre Cruz

O «santo» Padre Cruz viajava no comboio, tendo diante de si um homem 
de capote cinzento. Depois de rezar o breviário mete conversa com esse 
passageiro.

- E pena - disse ele - que o breviário, que é o livro de orações dos 
sacerdotes, esteja escrito em latim. Mas a Igreja, nossa Mãe, não demorará 
a traduzi-lo para português.

Sabe, tenho aqui outro Breviário! Passei pela feira da ladra e repentina-
mente ouvi uma mulher que dizia: «Senhor Padre compre-me este livrinho 
que esta escrito em latim e que é para votes os padres».

Para lhe fazer a vontade comprei o referido livro, que agora aqui tenho.
O homem pegou no livro, olhou-o com olhos de outro mundo, abriu as 

primeiras páginas e com o rosto marejado de lágrimas, exclamou:
O meu breviário, que foi parar a feira da ladra. E ele mesmo!».
O «santo» Padre Cruz estendendo-lhe a mão, disse-lhe com muita 

doçura: 
«É Nosso Senhor que anda à sua procura. É Ele que lhe estende a mão, 

para ser de novo como Ele deseja».
O homem, muito enternecido, re-

cebeu o Breviário, que apertou cari-
nhosamente nas mãos, agradecendo a 
Deus mais essa graça.

PRENÚNCIOS DE 
MORTE

Quando, a 2 de dezembro de 1945, 
já se encontrava no altar para cele-
brar, desfaleceu. Depois de ter rece-
bido a sagrada comunhão na sacristia, 
foi levado para o seu quarto. Estava 
com uma pneumonia. Levaram-lhe o 
viático e administraram-lhe a extre-
ma-unção. Mas melhorou, para voltar 
a piorar. O Senhor Cardeal Patriarca, os Padres Jesuítas, seus companhei-
ros, acorreram a sua casa. Pediu que pusessem junto dele um quadro que 
representava a morte de S. Francisco Xavier; e com uma vela na mão e o 
crucifixo dos votos na outra preparou-se para morrer»1. O Padre Tobias Fer-
raz, Provincial (Superior Nacional) dos Jesuítas rezou o Ofício da Agonia. 
Quando lhe chegaram à boca um balão de oxigénio, o rosto foi perdendo os 
sinais de morte próxima e a respiração foi voltando ao normal.

1 Joana Mendes Leal, O “Santo” Padre Cruz, 2003, pág. 479.
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Então, dirigiu umas 
palavras aos presentes: 
«À família recomendou 
união, fidelidade a vida 
cristã e pediu que saudas-
sem em seu nome a Irmã 
Isabel, ausente, enferma. 
Às senhoras Caldas Ma-
chado agradeceu terem-no 
tratado tao bem tantos anos e 
pediu desculpa de alguma coisa que as tivesse desgostado. À Companhia de 
Jesus agradeceu tê-lo recebido e pediu para ela aumento de fervor»2.

Mas não foi desta vez que Deus o quis. No entanto, nunca mais a sua 
vida se normalizou. Durante meses, não saiu do quarto e só era autorizado a 
ir à tribuna da capela. Durante aqueles meses, Deus pediu-lhe um sacrifício 
supremo: a sua missa. O Padre Cruz, assim doente, não podia celebrar. Para 
ele, era um sacrifício tremendo. 

No entanto, o apostolado do Padre Cruz não parou. No leito, fraquinho, 
recebia algumas pessoas e escrevia a muitas. Nunca se dava por vencido. 
Podia receber, escrever, rezar - o que fazia durante o dia e durante longas 
noites de insónia - e sofrer. Mas era um bom doente. Seguia à risca as 
prescrições dos médicos.

A 8 de julho do ano seguinte, na esperança de que a mudança de ares 
lhe fizesse bem, saiu para casa da Família Pombal, nas Merces. Um dia, D. 
Leonor Pombal encontrou-o a chorar. Era por não ter forcas para celebrar a 
Santa Missa e por não poder ser mais útil aos demais.

De vez em quando, ia até à cozinha, sentava-se num Banco e punha-se a 
As com o pessoal da casa. Às vezes até queria tomar o pequeno-almoço ali 
para poder conversar com aquelas pessoas humildes. Sempre tinha amado 
os pequeninos.

A certa altura, na quinta, ouviu falar de um doente, no Campo Grande, 
que só a ele se queria confessar. Então, uma vez no carro, de regresso a casa 
das Senhoras Caldas Machado, pediu que o levassem lá. O médico, que ia 
no carro para cuidar do nosso bom Padre Cruz e dar-lhe uma injeção, não 
fosse a viagem fazer-lhe mal, não teve coragem de proibir aquele desvio.

2 “Assim Falou o Padre Cruz”, pág. 85. Obra citada em “O “Santo” Padre Cruz”, 2003, pág. 479.

Mas foram melhoras passageiras. 
A saúde do Padre Cruz foi-se 
deteriorando. A 25 de setembro fez o 
seu último ato apostólico. Foi visitar 
um doente ao hotel Avenida Palace, 
nos Restauradores. (Um ano antes, 
tinha estado hospedado em sua casa, 
em Seia).

A véspera da sua morte foi talvez 
como desejaria que fosse se tivesse 
previsto a data da sua Ida para o Ceu: 
passou entre os seus Companheiros, 
os Padres e Irmãos Jesuítas da Rua da 
Lapa. Ficou a memória da sua refeição: 
um pratinho de sopa, umas batatas e 
um quarto de pera. No seguimento, pediu 
para levar para casa as Regras da Companhia e a Vida de Santo Inácio. Às 
17h00, o automóvel das senhoras em cuja casa morava foi buscá-lo.

As últimas horas

Cerca das 23h00 de 30 de setembro queixou-se de uma dor no peito, 
mas não quis que chamassem o médico. A Irmã Marina, uma das Irmãs 
que velava a sua cabeceira, pôs-lhe uma flanela quente no peito e a dor 
acalmou. De madrugada, tornou a queixar-se da mesma dor. Pelas 6h30 já 
não sentia nada. No entanto, não o deixaram assistir a Missa na tribuna da 
capela da casa, mas o capelão da família trouxe-lhe a comunhão ao quarto.

Quando a criada Rosária lhe trouxe o pequeno-almoço disse-lhe: «Que 
lindo dial Primeira sexta-feira e primeiro dia do mês do Rosário!» Depois, 
deu-lhe umas pagelas com a oração do Espirito Santo e disse: «Dê estes 
santinhos ao Adolfo3 para ele levar». E já não disse a quem. A criada correu 
a chamar as senhoras. Vieram encontrá-lo sentado na cadeira, de olhos 
fechados, muito direito. O P. Aparício, o capelão, ajudou a levá-lo para 
o leito e ungiu-o. Imediatamente se chamou o médico e o Provincial da 
Companhia de Jesus.

3 Motorista das Senhoras Caldas Machado.

Jazigo onde se encontra 
sepultado o Padre Cruz

Cama do Padre Cruz e cadeira onde faleceu



40 GRAÇAS DO PADRE CRUZ SJ       GRAÇAS DO PADRE CRUZ SJ 41

O Padre Cruz no Céu

A notícia da morte do Padre Cruz foi dada pela Emissora Nacional e 
por muita da imprensa. Imediatamente afluiu uma multidão imensa de 
gente anónima ao Largo do Caldas, que foi preciso orientar por meio da 
Policia, assim como personalidades que se acercaram do seu leito de morte. 
0 Senhor Cardeal Patriarca, Monsenhor Umberto Mozzoni, Conselheiro da 
Nunciatura, em representação oficial do senhor Núncio Apostólico, os seus 
Companheiros da Companhia de Jesus, Família e amigos mais chegados. 
Ao entardecer desse mesmo dia 1, foi transportado, no caixão, para a 
capela da casa. Lá fora, as pessoas iam partilhando graças que entendiam 
ter sido obtidas devido as orações do Padre Cruz e a auréola de santo foi-se 
formando entre o povo.

No dia seguinte, 2 de outubro, as 17h00, o corpo foi transportado 
processionalmente para a Sé Patriarcal, por determinação do senhor Cardeal 
Patriarca. Não sendo costume um simples sacerdote ter as exéquias na Sé, 
o senhor Cardeal justificou a exceção dizendo que excecional também 
tinha sido o santo morto (palavras do Senhor Cardeal). Como sucedera 
no Largo do Caldas, a Policia teve de orientar as multidões que acorriam 
ao adeus final, passando a volta do féretro repousando na Sé. Algumas 
pessoas levavam como relíquias pétalas da verdadeira montanha de flores 
que circundava o caixão. Entre elas, uma coroa de flores dos presos do 
Limoeiro. Durante a noite, o corpo foi velado por numerosas pessoas.

Dia 3, às 11h00, foram as solenes exéquias, a que assistiram 
numerosas pessoas e povo simples. Às 15h00, saiu o cortejo fúnebre da 
Sé. Acompanharam-no membros do Governo, de câmaras municipais, 
representantes do Senhor Cardeal e de vários Bispos, representantes de 
Misericórdias, Sindicatos, Casas do Povo e numerosos estandartes de 
Associações Religiosas, muitos sacerdotes e uma multidão imensa. A que 
estava nos passeios ajoelhava ao passar do féretro. Mais tarde, os cegos 
cantariam, na sua forma peculiar de pedir:

«Gente pobre e gente rica Desde a Sé até Benfica Acompanhou no 
funeral. Que em silêncio para consigo Chorou o maior amigo Dos pobres 
de Portugal».

P. Gonçalo Miller Guerra, sj
Textos publicados na revista “Cruzada”, Novembro-Dezembro 2018

Desejamos a todos os 
Amigos do 

“Santo” Padre Cruz 
e suas Famílias, 
um Santo Natal, 

com a renovação da Fé e Esperança 
no Novo Ano 2021 

e com as bênçãos de Deus Menino.

O Vice-Postulador da 
Causa de Canonização do Padre Cruz

P. Dário Pedroso, s.j.
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Agradeço ao Padre Cruz por...

Depois de tantas graças que tenho recebido, pela intercessão do “Santo” 
Padre Cruz, agradeço pela saúde de uma das minhas filhas que teve um 
problema no fígado. Fiz a novena ao Padre Cruz e ela está em tratamento, 
mas os médicos dizem que está tudo a correr bem.

Bertila Guerreiro (Quarteira);

Uma jovem amiga, após gravidez bem-sucedida, teve paralisia facial. 
Recorri à Novena Irresistível usada pelo Padre Cruz e graças a Deus, 
pela intercessão do Padre Cruz, correu tudo muito bem e a senhora está 
praticamente curada.

Abílio Oliveira (Lisboa);

Estava muito doente, com grande abcesso na boca. Eu e a minha mãe 
pedimos a Nossa Senhora e ao “Santo“ Padre Cruz que me ajudassem, o 
que aconteceu. Acredito que foi uma graça que me concedeu.

Maria de Lurdes Morais Paulo (Peso);

Agradeço ao “Santo” Padre Cruz mais uma graça concedida, as minhas 
melhoras quando estive doente.

Alice Nunes (Napa, EUA);

Tive um grande desgosto e resolvi sair de casa sem avisar ninguém […]. 
[Os meus pais] começaram a rezar o Terço pedindo ao Padre Cruz que nada 
me acontecesse e voltasse para casa. […]. Mal os meus pais tinham acabado 
de rezar o Terço, eu bati à porta e apareci são e salvo. Obrigado Padre Cruz.

O meu cunhado António, tinha sido chamado pela 2ª vez para a tropa, 
e desta vez iria para África. Tentaram todas as hipóteses e escapatórias 
possíveis, […]. Era inevitável. Acabada a Novena ao Padre Cruz, 
telefonaram ao meu cunhado do recrutamento militar a avisar que ele tinha 
sido desmobilizado.

João Bianchi (Fátima);

São Francisco Xavier

SÃO FRANCISCO XAVIER 
IRMÃO E AMIGO DO P. 

FRANCISCO CRUZ
É bom conhecer um pouco melhor este 

herói, Apóstolo do Oriente, proclamado 
pela Igreja Padreiro das Missões, modelo 
e protetor de todos os missionários, aquele 
a quem o nosso Padre Cruz chamava 
e venerava como o seu “santo irmão”. 

Nasceu Francisco Xavier, em Espanha, 
no Castelo de Xavier e conheceu Santo 

Inácio de Loiola quando eram estudantes em Paris. Foi Inácio que lhe deu os 
Exercícios Espirituais de mês, onde Francisco teve grandes graças, sobretudo 
a de sua conversão. Foi um dos sete primeiros companheiros e fundadores da 
Companhia de Jesus. Quando D. João III, pai e protetor da Companhia, pediu 
missionários jesuítas a S. Inácio, veio Francisco de Roma para Lisboa e partiria 
para a India a 7 de Abril de 1541, dia em que fazia 35 anos de idade. A viagem 
durou pouco mais de um ano, e Xavier chegou a Goa a 6 de Maio de 1542.

A partir de Goa, onde ficou bastante tempo, onde voltou algumas vezes e 
onde estão os seus restos mortais. Xavier, com um zelo indomável, percorreu a 
Índia, as ilhas Molucas, Malaca, a ilha de Java, foi ao Japão, voltou a Goa, e na 
viagem para a China morre às portas do grande Continente, a 3 de Dezembro 
de 1552. Os seus escritos, sobretudo cartas fizeram um bem imenso na Europa, 
não só entre os jesuítas desse tempo, mas entre os jovens e os estudantes das 
Universidades. Lia e escrevia a Santo Inácio de joelhos, tal era a devoção que 
nutria pelo Fundador e Pai. A sua ânsia era depois de evangelizar a China 
voltar a Roma para se encontrar com Inácio. A sua atividade intensa parece 
que nos assusta, pois nalguns dias, depois de pregação adequada, fez 400 e 600 
batismos. Unido a Deus, com fogo no coração, suportou muitos sofrimentos 
dos homens e muitas doenças e febres. Nunca desanimou ou desistiu da sua 
missão evangelizadora. E como esta ação missionária era intensa chegava à 
noite cansado mas ficava rezando junto de Jesus onde às vezes adormecia, nos 
degraus do altar. Eram grandes as consolações espirituais que o Senhor lhe 
concedia, o seu coração se abrasava do amor divino, ao ponto do Santo afirmar: 
“basta, Senhor, basta”.

Fundou muitas missões, alguns colégios, ajudou a crescer muitas 
vocações que entraram na Companhia, deixava catequistas encarregados das 
missões espalhadas pelo Oriente. Ainda hoje Xavier é luz para a missão de 
muitos, suas cartas e sua vida apaixonam e iluminam corações e vidas. 

P. Dário Pedroso, s. j., Vice-postulador
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Agradeço todas as graças que tenho recebido do “Santo” Padre Cruz, a 
quem tenho rezado muito. O meu filho teve um grande acidente no trabalho, 
esteve 3 semanas em coma, após as quais acordou. Tenho agora pedido ao 
Padre Cruz para que ajude o meu filho na recuperação.

Maria Zulmira Lima Caramelo (Trevões);

Há cerca de 3 anos estava desempregada, fiz uma novena ao Padre Cruz 
para conseguir trabalho, o que aconteceu passado pouco tempo. Entretanto 
mudei para outro emprego mais perto de casa. Obrigada Padre Cruz.

Marta Sofia Duarte Santos (Ega);

Agradeço a Deus a graça de a minha filha Liliana ter entrado no curso 
de medicina, depois de ter rezado as orações a pedir a intercessão do 
Padre Cruz. Já estava a tentar entrar no curso há 4 anos foi um milagre ter 
conseguido entrar. Obrigado por tudo.

Ana Costa;

Agradeço ao meu bom amigo “Santo” Padre Cruz pois lhe pedi que o 
meu filho me telefonasse e ele veio-me ver. Fico muito agradecida. Sou 
muito devota dele [Padre Cruz], é meu amigo de coração.

Maria Adriana (Belver);

Pedira ao Padre Cruz a intercessão com referência à revalidação da 
minha carta de condução. (...) Já obtive a aprovação da revalidação da carta 
de condução por isso aqui cumpro a minha prometida intenção de vos dar 
a conhecer esta graça.

João Peres Alves (Porto);

Encontrando-me com uma depressão nervosa e tendo junto de mim o 
boletim do “Santo” Padre Cruz, a ele me dirigi com fé, começando uma 
novena com muita confiança para que me ajudasse. Após consulta médica e 
mudança de medicação, graças a Deus, estou muito bem.

Irmã Elisa da Silva (Valladolid, Espanha);

Após passar por uma grande aflição, não tinha dinheiro para pagar ao 
empreiteiro, pedi ao “Santo” Padre Cruz e este ouviu-me.

Clemência Graça Almeida (Lisboa);

Agradeço muito ao “Santo” Padre Cruz por ter ajudado a minha filha na 
operação que fez à coluna.

Maria Altina Estrafalhote (Sertã):

Agradeço ao meu querido amigo “Santo” Padre Cruz por a minha filha 
ter vendido a casa, o que esperava há vários anos.

Maria José Barroso (Entroncamento);

Fui operada ao joelho esquerdo, no qual me colocaram prótese completa. 
Passado mais ou menos 1 ano comecei a ter muitas dores, muita dificuldade 
a dobrar o joelho, fui a várias consultas e fiz vários R.X. Cada vez mais ia-
me sentindo pior, até que o médico me disse que que tinha que ir ao bloco 
operatório para substituir a prótese. Comecei a rezar e a pedir com muita 
insistência, a minha cura, ao “santo” Padre Cruz e melhorei, comecei a 
subir e descer escadas sem dificuldade. 

Maria Conceição da Costa Araújo (Braga)

Venho agradecer duas graças, após ter feito novenas ao Padre Cruz. Ter 
recuperado o fio de ouro do meu marido, que julgava perdido e ter vendido 
a minha casa numa semana.

Aldina Carvalho (Toronto, Canadá);

Venho agradecer ao bondoso Padre Cruz as graças recebidas para mim e 
para a minha família, em especial para a minha filha, que tinha um problema 
de tiroide e graças ao bondoso Padre Cruz está tudo bem.

Maria Machado (Terceira, Açores);

Agradeço ao Padre Cruz por ter corrido bem uma operação à vista.
Angelina Oliveira Crasto (Escudeiros);

Agradeço ao Padre Cruz pelo êxito dos estudos de um neto.
Madalena Figueiredo (Lisboa);

Agradeço por o meu filho mais novo ter ido ao estrangeiro fazer uma 
formação e ter corrido tudo normalmente e a resolução de meus problemas, 
entre os quais uma terra deixada pelos meus pais. Pedi ao Padre Cruz e ao 
fim de alguns meses, com ajuda de um dos meus irmãos, fez-se a escritura.

M. Lopes (Coimbra).
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Deram 

Esmola 

e Agradecem 

Graças

Maria Antonieta Avelar (Ontario, 
Canadá); Maria Luisa Almeida 
(Coimbra); Paula Almeida (Lis-
boa); Aurora dos Anjos Fernandes 
(Porto); Maria Hermínia Queiroz 
(Fânzeres); Margarida da Costa 
Ribeiro (Praia da Vitória, Açores); 
Maria Leonor Jesus Fidalgo das 
Mercês (Caldas da Rainha); Maria 
da Luz Pinto Bastos Nunes (Porto); 
Marcelina Alves Henriques Eiras 
(Pontinha); Maria Antónia Carola 
Correia (Lisboa); Manuel Correia 
Pereira (São Julião); Rosa Vieira da 
Silva (São João da Madeira); Maria 
de Lurdes Raposo Figueiredo (São 
Pedro do Sul); Maria Margarida 
Arruda (Manitouwadge, Canadá); 
Guida de Jesus (Florissant, EUA); 
Maria Fátima Sousa (Vila Nova de 
Gaia); António Coelho Saldanha 
(Lisboa); Conceição Santos Mi-
lhazes (Matosinhos); Maria Dores 
Marques Graça Machado e Carla 
Maria Vieira (Senhora da Hora); 

Maria dos Anjos Capeloa (Seixo); 
Rosa Bento (Esmoriz); Maria Vin-
tém (Amadora); Maria Carvalho 
(Vila Nova de Gaia); Laurinda Rosa 
Nunes São Roque, Fernanda Maria 
Nunes Cacheira, Maria de Jesus 
Cacheira e Maria Eduarda Martins 
(Matosinhos); António Coelho Sal-
danha (Lisboa); Guilhermina Rolim 
Garcia (Roliça); Zeferino da Silva 
Ferreira (Pereira); Maria Conceição 
Rocha (Ribeirinha, Açores); Ermin-
da Carreiras Lima (Geraz do Lima); 
Manuela Mendonça (Sabugosa); 
Fernanda Augusta Gil Ferreira 
(Pombal); Isabel Carreira (Peniche); 
Anabela Oliveira (Rio de Mouro); 
Maria Altina Carvalho Estrafalhote 
(Sertã); Glicina Francisco, Isabel 
Lemos, Fernanda Silva, Rev. Padre 
Saúl, Armanda de Jesus e Auro-
ra Ferreira (Coimbra); Maria Rosa 
Guilherme (Amadora); Laurinda 
Carreira Borges Antunes (Leiria); 
Maria Alina Ramos Santos Garcia 

(Porto); Maria da Glória Silva Ro-
cha (Peniche); Mariana Monteiro 
Santos Ferreira (Estarreja); Raúl 
Monteiro (Parede); Maria Loureira 
Alves (Matosinhos); Maria Cidalina 
Flores Coelho dos Santos (Águeda); 
Bernardina Macedo (Póvoa de Var-
zim); Leoncília Sequeira Ferreira 
(Santarém); Maria de Fátima Moita 
(Cinfães); Maria de Fátima Ribeiro 
Montes (Lisboa); Maria Alice Teles 
Remédios (Lisboa); Glória Mendes 
Santos Pita (Almada); Maria Toste 
(Riverdale, EUA); José Freire Car-
rilho (Lisboa); Mário Manuel Amo-
rim (Cascais); Maria Helena Gon-
çalves (Porto); Maria do Céu Ven-
tura (S. Domingos de Rana); Anna 
Young (Cranston, EUA); Maria 
Celina Costa Gomes (Alcochete); 
Edviges Guerreiro (Baixa da Ba-
nheira); Maria Manuela Reis Costa 
(Lisboa); Engrácia de Jesus Ribeiro 
(Braga); Arlette Teixeira (Braga); 
Maria Amélia Santos Moreira (Cas-
cais); Maria Leonor Seixas (Torre 
de Moncorvo); Bernardo Fernan-
des (Almada); António Matos Rolo 
(Belver); Otília Canoeira Nobre 
(Estugarda, Alemanha); Maria 
Conceição Duarte Lucas Cardoso 
(Queijas); Maria do Carmo Lopes 
(Moscavide); Sofia Botelho (Gusti-
ne, EUA); Maria Huguette Raposo 
(Almada); Maria Alice Pimenta Go-
mes (Mós); Maria da Graça Inácio 
(Colares); Maria Ildina Silva Gon-

çalves (Lisboa); Maria josé Carva-
lho Taveira (Fregim); José Afonso 
(Lisboa); Marília dos Santos Nunes 
(Porto); António dos Santos (Man-
gualde); Maria F. Silveira (Hanford, 
EUA); Lucília Cartaxeiro Garrido 
(Vale do Paraíso); Cristina Santos 
Quintas (Figueiró dos Vinhos); Anna 
Mulligan (Kent, Grã-Bretanha); 
Alice Nunes (Napa, EUA); Natália 
Aveiro Gomes (Cacia); José Dias 
de Pinho (Porto); Maria da Glória 
Oliveira (Velas, Açores); Laurinda 
Costa Marques Couto (Canas de Se-
nhorim); Maria Helena Rodrigues 
(Alpedrinha); Maria José Rodrigues 
(Amadora); Graciete Glória Ribeiro 
Nascimento (Chaves); Maria An-
drade (Elizabeth, EUA); Maria José 
Teles Lima (Oliveira de Frades); 
Maria F. Ponte e Vanessa F. Ponte 
(Fall River, EUA); Maria do Céu 
Ferreira Vieira (Braga); Maria Irene 
Santos Alves (Figueira da Foz); Ma-
ria Alice Ferreira Lima (Roriz); Ma-
ria do Rosário de Fátima de Jesus 
Baptista (Coimbra); Maria Morais 
dos Reis Agostinho (Peso); Maria 
Paula Brito Seródio (Porto); Annet-
te Deville (Clavier, Bélgica); Maria 
Lisete Oliveira (Pinhal Novo); Ja-
cinta Jesus Barros Lucas (Covilhã); 
Maria Gertrudes Coutinho Maciel 
(Velas, Açores); Leonília Sequeira 
Ferreira (Coimbra); Lourdes Melo 
(Calgary, Canadá); Maria Cristina 
Soares (Lisboa); Glicínia Francisco 
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Maria de Lourdes Silva Valente 
Almeida (Salreu); Maria Teresinha 
Almeida Silva (Almada); Maria 
Luísa Almeida (Coimbra); Margari-
da Freitas de Oliveira Rocha (Nes-
pereira); Maria de Lurdes Raposo 
Figueiredo (São Pedro do Sul); Ma-
ria Inês Meira de Matos (Barcelos); 
Maria Helena Ribeiro Lages Costa 
(Braga); António Xavier Forte (Es-
cudeiros); Rosa Maria Salgueiro 
Pinto (Parada de Ester); Otília da 
Ressurreição Afonso (Alfândega da 
Fé); Maria Amélia Leitão Bento da 
Silva (Lisboa); Mariana Monteiro 
Santos Ferreira (Estarreja); Maria 
de Fátima Ribeiro Montes (Lisboa); 
Aurora Ferreira (Coimbra); Ema 
Lemos (Angra do Heroísmo, Aço-
res); Clemência da Graça Almeida 
(Lisboa), Mavilde da Graça Almei-
da (Lamego); Maria Amélia Santos 
Moreira (Porto); Maria Arménia 
Agria (Coimbra).

Mandaram 
celebrar 
Missas pela 
Beatificação do 
Padre Cruz

e Isabel Lemos (Coimbra); Maria 
Manuela Mendonça Alves (Sabugo-
sa); Zulmira Gaspar Ribeiro Jacin-
to (Torres Vedras); Abílio Oliveira 
(Lisboa); Maria Pureza Vasconcelos 
e Rosa Fernandes Vasconcelos (Sa-
badim); Maria Silveira (Hanford, 
EUA); Maria Júlia Veloso (Lisboa); 
José Filipe da Silva Lopes Almeida 
(Coimbra); Maria de Fátima Ramos 
Correia (Barreiro); Marta Hibon de 
Campos (Cascais); Maria Fernan-
da Vale Lopes Braguez de Campos 
(Coimbra); Maria Coelho (Lisboa); 
Mariana dos Santos Ponte e Sousa 
(Sousel); Adelaide Jesus Martins 
Mina (Lisboa); Lucilia de Jesus 
Lavrador (Lisboa); António Xavier 
Forte (Escudeiros); Maria Balbi-
na Paiva Gomes Carneiro (Bair-
ro); Maria Isabel Soares de Sousa 
(Mafra); Rosa da Conceição Cas-
tro Vieira (Fafe); Ana Maria Este-
ves Dias (Vila Verde); Maria Isabel 
Cravo (Miranda do Corvo); Gra-
cinda Ladeira (Odivelas); Celeste 
Ferreira Gomes (Valença); Maria 
Rodrigues (Covilhã); Rosa Salguei-
ro Pinto (Parada de Ester); Aurora 
Ferreira e Isabel Lemos (Coimbra); 
Hermínia Cotta (Fairhaven, EUA); 
Maria Dulce Aurora Seco Esteves 
(Covilhã); Maria Teresinha Silva 
(Almada); Maria Cândida Caixinha 
(Lagoa); Herminio, Maria L. Simão 
e John Higgins (Hartford, EUA); 
Maria Rosa Guilherme (Amadora). 

Que é preciso para a Canonização do Padre Cruz?

A resposta é simples: que a Igreja, pelo seu Chefe Supremo, o 
Vigário de Cristo, dê o seu veredicto. Mas a Igreja não procede, nesta 
matéria, de ânimo leve. Por isso tem de ter a certeza de o servo de Deus 
ter praticado todas as virtudes em grau extraordinário.

Exige também um sinal do céu: o milagre, obtido por intercessão 
do Padre Cruz. exige até dois. O milagre é um facto religioso, isto é, 
supõe a oração ou intercessão de um justo unido intimamente a Deus; 
sensível, ou seja certificável pelos sentidos, e inexplicável pelas forças 
da natureza.

Não basta alguém declarar simplesmente que houve milagre, será 
preciso prová-lo. E isso faz-se com todo o rigor, por meio de um 
processo.

Constituído um tribunal pela autoridade da Igreja, são ouvidas as 
testemunhas e o «miraculado» deve ser minuciosamente examinado 
por um ou mais peritos, para saber se acura foi real e perfeita ou não.

DATAS PRINCIPAIS DA VIDA DO PADRE CRUZ E DO SEU 
PROCESSO DE CANONIZAÇÃO

Nascimento: 29-7-1859 Entrada na Companhia 
de Jesus: 3-12-1940

Estudos Secundários 
em Lisboa: 1868-1875

Madeira e Açores: 1942

Universidade de 
Coimbra: 1875-1880

Morte em Lisboa: 1-10-1948

Ordenação Sacerdotal: 3-6-1882 Processo de Beatificação 
em Lisboa:

10-3-1951
a 26-6-1965

Diretor do Colégio dos 
Orfãos - Braga: 1886-1894

Entregue à Santa Sé: 17-9-1965

Diretor Espiritual em S. 
Vicente de Fora: 1896-1903

Aprovação dos Escritos: 30-12-1971
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Dário Pedroso, S. J.
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povo há muito «canonizou». Não, porque o Autor escolheu uma aproximação 
deveras original: colocando o P. Cruz a falar com um jovem interlocutor 
imaginário, faz desta narrativa biográfica quase uma “autobiografia”, na qual 
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O Padre Francisco Cruz foi um dos sacerdotes portugueses mais 
populares do seu tempo. Falecido com fama de santo, em 1948, 
o seu processo de beatificação foi entregue à Santa Sé em 1965. 
Esta breve biografia pretende reavivar a sua memória, hoje muito 
apagada, mesmo entre os católicos portugueses.

1ª edição: 5€

Pedidos de livros: Secretariado da Causa do Padre Cruz, 
na sua Livraria ou na Editorial A. O., Rua S. Barnabé, 32, 4710-309 BRAGA


