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PADRE CRUZ
CORAÇÃO COM DOIS AMORES

Quem já conhece o Padre Cruz, sua vida e sua missão, seu modo de servir e amar, já percebeu que 
tinha no seu coração de homem e de sacerdote dois amores: Deus e os pobres; Jesus e os presos; 
Oração e caridade. Dois polos que galvanizavam seu ser, seu tempo, sua vida, seu coração. Deus 
Pai, Jesus Cristo Redentor e Senhor, polarizam sua oração, sua vida interior, seu desejo intenso de 

rezar sempre, de rezar mais. A devoção a Nossa Senhora, a Adoração 
Eucarística, a devoção da Via Sacra e tantas outras dimensões, como 
a fidelidade ao Ofício Divino, Liturgia das Horas, como dizemos hoje, 
centraram sua alma e seu interior. Quase numa oração contínua, 
mesmo nas viagens, nos intervalos das conversas, quando ia visitar 
doentes, etc. Contemplativo na vida de cada dia, rezava sem cessar. 
Homem e sacerdote orante que nunca de cansava de rezar, de dizer 
jaculatórias, de rezar terços uns a seguir a outros, que passava horas 
com Jesus Eucaristia, na adoração e na intercessão.

Mas esta profunda oração era fecunda em obras de caridade 
e de misericórdia com os pobres, os doentes, os presos, os idosos, 
os sem casa e sem pão, sem amor e sem fé. Sempre pronto a socor-
rer, a consolar, a dar esmolas, a esvaziar o saco que levava consigo e 
onde colocava o que lhe davam. Dar e dar-se a todos e em tudo, foi 
o modo do Padre Cruz viver por todo o lado onde ia. Não pensava 
em si, nas suas necessidades, nos seus comodismos. Importava-lhe 
sempre amar e servir, num desejo interior de um coração centrado nos outros, ricos ou pobres, sãos ou 
doentes. Onde havia bem a fazer, almas a salvar, estômagos vazios, famílias desunidas, pessoas sem fé, 
lá ia o P. Cruz com caridade e mansidão, com delicadeza e compaixão. Percorreu Portugal inteiro, muitas 
paróquias várias vezes. E em Lisboa os presos do Limoeiro eram a sua alegria e a sua paixão. Rezava para 
amar mais e sempre mais. E quanto mais servia, amava, ajudava, mais consolado e orante, pois Deus o 
atraía.



P.2 P.3

Sessão de Clausura Diocesana do 
Processo de Canonização do Padre Cruz

Cadeia do Limoeiro

Decorreu no dia 17 de dezembro de 2020, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o encerramento 
da fase diocesana do Processo de Canonização do Servo de Deus Padre Cruz, tendo seguido para a 
Congregação da Causa dos Santos, em Roma, as provas documentais recolhidas.

A cerimónia foi presidida pelo Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e estiveram 
presentes o Senhor Núncio Apostólico de Sua Santidade em Portugal, D. Ivo Scapolo, os Senhores Bispos 
Auxiliares de Lisboa, D. Daniel da Paiva Henriques e D. Américo Aguiar, o Bispo de Setúbal, D. Manuel 
Ornelas, os membros do Tribunal, o Juiz Delegado, Mons. José Tito Espinheira, o Promotor de Justiça, Rev. P. 
Mário Rui Leal Pedras, o Notário. Dr. Paulo Dias da Silva, os membros da Comissão Histórica, Rev. P António 
Trigueiros, Dr. Paulo Fontes e Dr. Sérgio Pinto, o Vice-Postulador da Causa de Canonização do Padre Cruz, 
Rev. P. Dário Pedroso, o chanceler da Cúria Patriarcal, Rev. P. Jorge Manuel Dias, o Provincial da Companhia 
de Jesus em Portugal, Rev. P. Miguel Almeida, muitos familiares do Servo de Deus Padre Cruz, muitos amigos 
e devotos do Padre Cruz e comunicação social que não quiseram deixar de estar presentes neste momento 
tão importante para a história do Processo de Canonização do Servo de Deus.

Depois da abertura solene da sessão e do juramento do Sr. Cardeal Patriarca, o Juiz Delegado proferiu 
algumas palavras sobre o significado da sessão, referindo que “O Processo de Canonização além do mais, 
tem por fim libertar a vida e a obra admiráveis de determinado fiel do confinamento do espaço e do tempo 
e de as tornar presentes e conhecidas em qualquer espaço e durante o tempo.” O Notário, Dr. Paulo Silva, 
apresentou a S. Eminência as atas originais e duas cópias das mesmas e o Sr. Promotor de Justiça declarou 
a S. Eminência que todo o processo foi instruído segundo as normas da vigente legislação para a Causa dos 
Santos. O Sr. Cardeal Patriarca examinou as atas e as cópias do processo, e, após consultar o Juiz Delegado, 
declarou que tanto os originais como os transuntos estavam íntegros e autênticos. Os membros do tribunal 
prestaram o juramento individual e o Vice-Postulador prestou o juramento de entregar na Congregação 
para as Causas dos Santos, em Roma, as cópias autenticadas do processo através da mala diplomática da 
Nunciatura Apostólica em Lisboa. As atas originais do processo e as cópias foram lacradas e seladas, ficando 
as atas originais no Arquivo do Patriarcado de Lisboa.

Após S. Eminência declarar encerrado o processo diocesano 
supletivo do Servo de Deus P. Francisco Rodrigues da Cruz, seguiram-
se algumas palavras proferidas pelo Vice-Postulador da Causa, pelo 
Provincial da Companhia de Jesus e pelo Sr. Cardeal Patriarca de 
Lisboa.

Todos ressaltaram em particular a faceta de missionário do Padre 
Cruz, de entrega incondicional e plena aos pobres, aos desfavorecidos 
e abandonados, também e sobretudo, no nível espiritual, evangélico, 
a “nova evangelização” lembra D. Manuel Clemente, recorrendo 
ao que o Papa Francisco refere em Evangelii Gaudium: «A opção 
preferencial pelos pobres deve traduzir-se, principalmente, numa 
solicitude religiosa privilegiada e prioritária». Também o Provincial 
dos Jesuítas refere a semelhança no modo de viver o Evangelho do 
Padre Cruz, que vai ao encontro do que o Papa Francisco defende: 
“Não é que os Papas anteriores não tivessem os mais pobres, os 
doentes ou os presos no seu coração e no horizonte da preferência 
apostólica da Igreja. Mas é inegável que a sensibilidade e o “estilo” do Papa Francisco parecem enquadrar-
se quase totalmente com o modo de proceder do Santo P. Cruz.”

O Vice-Postulador lembrou que “se tivermos a graça de ainda vermos e vivermos com alegria a 
beatificação do Padre Cruz, será para todos nós, começando por mim, uma alegria imensa e um estímulo 

para crescermos nas duas grandes vertentes da sua vida, a oração e 
a união com Deus e o amor aos pobres e aos doentes e sobretudo aos 
seus queridos presos.”

A Vice-Postulação da Causa de Canonização do Padre Cruz 
agradece a todos os que participaram, presencialmente ou à distância, 
na celebração deste importante passo no Processo de Canonização 
do Padre Cruz; a clausura do processo e envio da documentação 
reunida para a Congregação da Causa dos Santos, que agora a irá 
analisar. 

A Vice-Postulação da Causa de Canonização do Padre Cruz

Foto: Ricardo Perna, Clausura do Processo Diocesano de Canonização do Padre Cruz 

Foto: Ricardo Perna, 
Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente

Passos do Processo:
O processo de Canonização do Padre Cruz teve o seu início a 10 de março de 1951 com a publicação 

de Edital pelo Patriarcado de Lisboa pedindo que “todos aqueles que têm escritos do mencionado Servo 
de Deus, quer inéditos, quer publicados, sermões, cartas, diários, etc. tudo, em suma, o que ele escreveu 
por si mesmo ou por intermédio de outrem, os entreguem dentro do espaço de dois anos a contar desde 
o dia 10 de Março de 1951”.  A fase diocesana decorreu até 18 setembro de 1965, tendo sido entregue 
nessa data a cópia pública dos três processos na Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Até julho 
de 1964 foram ouvidas 45 testemunhas ao longo de 153 sessões repartidas entre Lisboa e Porto. A 30 
de dezembro de 1971 os escritos recolhidos são aprovados pela Sagrada Congregação para o Culto dos 
Santos, podendo seguir adiante a Causa da Beatificação do Padre Cruz.

Depois de promulgadas novas normas para as Causas dos Santos, procedeu-se às investigações 
necessárias. entre 1999 e 2019. Recolheu-se e analisou-se os documentos com vista a uma Processo 
Supletivo, para isso, a 12 de setembro de 2009, o Cardeal-Patriarca D. José Policarpo nomeou um novo 
Tribunal e uma Comissão Histórica para dar seguimento ao processo. Entre março e maio de 2011 foram 
ouvidos 9 testemunhos sobre "as virtudes heroicas do Servo de Deus". Uma 3ª Comissão Histórica (no-
meada a 11 dezembro de 2018 pelo Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente), entregou, no dia 1 de outu-
bro de 2019, os documentos e a análise crítica.  

O último passo foi este que agora se deu a 17 de dezembro de 2020, com o encerramento solene da 
fase diocesana do Processo de Canonização do Servo de Deus Padre Cruz e envio das caixas com a docu-
mentação para a Congregação da Causa dos Santos.

Foto: Ricardo Perna
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Tive fortes dores de 
cabeça e ouvidos. Com 
a imensa bondade do 
nosso santinho [Padre 
Cruz] sinto-me melhor. 

Agradeço todas as graças 
que tenho recebido para 

mim e família. Rosa 
Mesquita, Lixa

Agradeço ao meu “Santo” 
Padre Cruz o meu marido 

já não gostar de uma 
rapariga mais nova e 
eu ter aguentado esta 
situação. A., Lisboa

Fiz um exame ao coração que me deixou com medo, 
rezei ao meu amigo Padre Cruz e correu bem. 

Arlette Teixeira, Braga

A minha esposa foi submetida a uma cirurgia de alto 
risco e, pela graça do “santo” Padre Cruz, tudo correu 

o melhor que podia acontecer. Augusto Gomes 
Carneiro, Vila do Prado

A minha nora sofria de um grave problema na pele 
e o meu marido, de um problema de saúde. Pedi ao 

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: 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.

“Santo” Padre Cruz que intercedesse por eles e alcançou-
se as graças. Maria dos Anjos Sales, Georgetown, Canadá

O meu neto tirou uns cursos e eu, com muita fé, pedi ao 
bondoso Padre Cruz que ele não perdesse os estudos e 

venho agradecer essa graça recebida. Ema Silveira Lemos 
Vitória, Ribeirinha, Açores

Tirei um peito, tive que fazer tratamentos, o que 
correu bem. Fui operada ao coração, estive um bocado 

atrapalhada, mas passou. Agora fui internada para tirar 
líquido do pulmão, mas o “santinho” Padre Cruz tem-me 
ajudado sempre. Agradeço também a graça de a minha 

filha ter tido um menino, o que há bastantes anos tentava. 
Obrigada Padre Cruz! Maria Fernanda Silva, Coimbra

 Graças ao Padre Cruz curei-me da depressão de que 
padecia há anos. Sandra

O meu filho, que esteve 7 meses no hospital, fez outra 
operação e recuperou bem graças ao “Santo” Padre Cruz.  

Maria Zulmira Caramelo, Trevões

O meu neto Diogo esteve internado no Hospital D. 
Estefânia, com uma infeção no joelho derivado a um surto 

de varicela. Pedi muito ao santinho Padre Cruz para que 
me valesse nesta aflição. Está bem, graça que atribuo à sua 

intercessão. Ana Bela Oliveira, Rio de Mouro

P. Cruz celebra missa 
dos 80 anos

A Causa de Canonização, que tem a despesa do boletim e da revista, além de outras, 
necessita da ajuda económica dos benfeitores e devotos do Padre Cruz. Se puder, 

envie a sua esmola. Obrigado.
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Pedidos e agradecimentos do Padre Cruz


