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

Obrigado!

EUCARISTIA: 
CUME DA VIDA CRISTÃ

O Concílio Ecuménico ensinou-nos que a Eucaristia é o cume 
da vida cristã, a maior das orações, o maior dos sacramentos, 
o ato mais divino, renovação da Ceia, atualização da 

oferta redentora de Cristo, do seu mistério pascal, de sua morte e 
ressurreição. Tudo devemos oferecer na Eucaristia: oração, trabalho, 
dores, alegrias, dificuldades, família, igreja, mundo. Tudo com Jesus 
Eucaristia, fazendo d’Ele o centro para o Qual tudo deve convergir e 
ser oferecido. Aliás a pequena gota de água que, no ofertório, se deita 
no vinho, é símbolo da humanidade oferecida para ser, com Jesus e 
em Jesus, oferenda viva, hóstia viva. Assim a vivia o Padre Cruz, na 
sua oração eucarística, na sua oblação com Jesus. Estava centrado 
na Missa, não só quando celebrava, mas sempre. Foi uma vida, um 
sacerdote eucarístico, apaixonado pela Eucaristia.

Mas sabemos que a Eucaristia é também 
a fonte da qual tudo vem: paz, santidade, 
alegria, vida, perdão, divindade, pois vem o 
próprio Jesus. Participar na Eucaristia com 
a certeza que vamos à fonte da vida e do 
amor. Comungar com a certeza que Jesus 
nos vem fortalecer e divinizar. Sermos, como 
o nosso Padre Cruz, homens e mulheres de 
Eucaristia. Termos fome do Pão do Céu, fome 
do alimento divino, fome de Jesus Eucaristia. 
Como tantas vezes pregava e dizia o nosso 
Padre Cruz. Sabemos, mesmo nas cadeias, 
como ele procurava que os presos, os seus amigos, se confessassem 
e comungassem. Como o Padre Cruz sermos apóstolos da Eucaristia, 
da sagrada comunhão, da confissão frequente.

Tão amigo e tão devoto da Eucaristia, tão apóstolo do Santíssimo 
Sacramento, o Padre Cruz era muito sensível aos pecados contra 
Jesus Eucaristia. Sabia reparar, fazer companhia a Jesus, consolar o 
Senhor, até chorar por conta de tantos pecados. Como viveria o nosso 
“santo” hoje, perante tanta missa mal celebrada, tanta comunhão mal 
feita, tanta falta de amor e de presença junto dos sacrários, tanta 
profanação, tanto desprezo a Senhor na Eucaristia? Com o Padre 
Cruz aprendemos a reparar, a consolar Jesus, a pedir perdão pelos 
sacrilégios e indiferenças contra o Santíssimo Sacramento.

P. Dário Pedroso, s. j., Vice-postulador
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Devoção ao Santíssimo 

Sacramento

«Na fé viva e emocionante fervor com 
que adorava o Augusto Sacramento do Altar, 

parecia palpar-se a sua fé na presença real de 
Jesus no SS. Sacramento».

Tão viva era essa fé, que confirmava a fé dos 
outros.

Confessa alguém que, nas grandes 
manifestações eucarísticas de Lurdes e Fátima, 
se sentia tíbio ao máximo e era tentado na sua 
fé. «...Do íntimo do meu coração, na reacção 

de todo o meu ser de crente, erguia-se, numa súplica repassada de 
angústia, este grito de alma: Meu Deus, eu creio, mas aumentai a 
minha fé!

Ora, num dia seguinte a uma dessas idas a Fátima, ajudei a uma 
missa do senhor Padre Cruz, celebrada sabe Deus com que sacrifício, 
pois se encontrava bastante doente, já com sintomas duma pneumonia.

À comunhão, das suas mãos benditas, trémulas pela idade e 
pela febre que naquele dia o consumia, escapou uma partícula, 
que caiu no chão. Muito nervoso, começou imediatamente a 
afastar toda a gente. Curvou-se numa reverência profunda que era 
simultaneamente uma manifestação de fé na Presença Real, um 
acto de respeito profundo e de humildade perfeita da criatura que 
reconhece o seu nada e se aniquila diante do seu Criador.

Nunca talvez o senti tão homem, numa concretização tão completa 
da sua virilidade, como nesse momento em que o vi cobrir de beijos o 
lugar em que caíra o Corpo de Nosso Senhor; e nesses beijos ia todo 
o afecto e toda a pureza com que urna criança beija a face de sua mãe.

Foi tão intensa a impressão que esta cena produziu em mim, que 
eu considerei-a como uma intervenção particular de Deus, como 
urna resposta cabal e absoluta ao “meu Deus, eu creio, mas aumentai 
a minha fé”, que eu pronunciara em Fátima e que ansiosamente 
repetira no início desta Missa».

Deus, que os nossos olhos não vêem na Hóstia, dir-se-ia que não 
era, para o Padre Cruz, um Deus escondido. O mistério da fé era, para 
ele, uma realidade de amor.

Não só em ocasiões extraordinárias, como a que acabamos de 
citar, mas sempre, a sua atitude diante do Santíssimo Sacramento era 
edificante.

Como ele se prostrava, humilde, perante a grandeza e a santidade 
de Deus!

E os seus olhos exprimiam ainda mais do que a adoração: davam 
a conhecer o seu amor!

Não era apenas um nada diante d’Aquele que é. Era o amigo 
junto do seu Amigo, com tanto para lhe dizer: desejos, cuidados, 
tristezas e alegrias.

A devoção do Padre Cruz ao Sagrado 
Coração de Jesus. Seriam umas 8h30 
quando a empregada trouxe o pequeno-
almoço ao Padre Cruz. Ao vê-la, 
exclamou: “Que dia tão lindo! A primeira 
sexta-feira do mês e o primeiro do mês 
do Rosário! E pegou numas pagelas que 
tinham a imagem do Coração de Jesus 
e a Consagração ao Espírito Santo, 
acrescentou: “Dê ao Adolfo (motorista 
da casa) para ele levar… já não disse 
a quem. Aflito, agarrou-se ao terço, e 
ficou-se. Assim faleceu suavemente… 



6 GRAÇAS DO PADRE CRUZ SJ 7GRAÇAS DO PADRE CRUZ SJ

«Numa festa no Tramagal houve uma procissão, enquanto Nosso 
Senhor ainda estava solenemente exposto para adoração. Saíram todos 
da igreja, ficando apenas duas pessoas diante do trono iluminado: o 
Padre Cruz e ao lado um lavrador que sofria uma fractura exposta 
numa perna.

Passada a procissão, este lavrador disse à esposa e aos circunstantes: 
O Padre Cruz estava a falar com Ele! Estavam a falar os dois! E uma 
coisa sombrosa: ele estava a falar com o Santíssimo!...”

Ao chegar a uma terra, a sua primeira visita era à igreja; do mesmo 
modo, quando se hospedava numa casa que tinha capela com o 
Santíssimo, era ali que primeiro entrava, como era para o Senhor a 
última despedida, de partir.

A sua presença nas igrejas onde estava o Sagrado Lausperene foi 
uma das devoções que o tornou mais popular.

Uma vez, uma velhinha perguntou-lhe onde morava.
— Ó filha, eu não tenho casa. Querendo-me procurar, eu estou 

onde estiver o Sagrado Lausperene, quando estou em Lisboa. Onde 
está o Pai está o filho — acrescentou com um sorriso.

Realmente, parecia morar nas igrejas onde Nosso Senhor estivesse 
exposto.

Chegado à igreja, vestia a sobrepeliz (para dirigir as orações dos 
fiéis, sentia que era como Sacerdote que devia fazê-lo); adorava uns 
momentos em silêncio, profundamente prostrado, e depois iniciava 
as preces públicas. Todos repetiam com ele as orações que rezava 
e as exclamações de amor e louvor que do seu coração irrompiam 
espontâneas.

Muitas pessoas esperavam que ele chegasse à igreja para se unirem 
às suas orações.

O quadro era evangélico: justos e pecadores, ricos e pobres, velhos 
e crianças, congregavam-se à sua volta, como outrora se juntavam e 
uniam em torno de Nosso Senhor, para orar.

Todo o seu ser confessava a sua fé, a sua esperança e o seu amor.

A sua fé — diziam-na os olhos fixos na 
Hóstia; a sua esperança — diziam-na as suas 
mãos erguidas e suplicantes; o seu amor — 
diziam-no os seus lábios em palavras que 
mal se entendiam.

Mas que importava que as palavras mal 
se entendessem?

Tão humilde, tão fervoroso, não era ele 
próprio urna hóstia de adoração e louvor?

E o povo, ao vê-lo rezar diante do 
Santíssimo Sacramento, seguia o seu olhar e 
acreditava: É o Senhor!

Embora mal percebessem as suas 
palavras, as almas abriam-se à graça.

A sua hora preferida para visitar o Sagrado Lausperene era a da 
reposição. Gostava de receber a bênção do Santíssimo. Não passava 
dia algum sem a receber ou dar.

A sua devoção em visitar o Sagrado Lausperene era tão grande, 
que quando estava doente e não podia sair, pedia à família ou amigos 
para irem em seu lugar.

Um dia, foram-no encontrar no quarto a chorar convulsivamente. 
Perguntaram-lhe porque chorava assim.

— Está o Sagrado Lausperene na capela (das Senhoras Caldas), e 
eu, doente, não posso lá ir! Mandava «recados» a Nosso Senhor pelas 
pessoas que lhe diziam que iam visitar o Sagrado Lausperene.

Durante as doenças, que saudades sentia dessas visitas a Jesus 
Sacramentado!

Saudades, corno nós sentimos quando estamos longe duma pessoa 
amiga.

É verdade que lhe levavam todos os dias a Sagrada Comunhão. 
Mas para o seu amor, isso não bastava.

Quando melhorava e podia retornar as suas visitas ao Sagrado 
Lausperene, anunciava a notícia com alegria nas suas cartas:

«Graças a Deus, já vou indo melhor, já posso ir ao Sagrado 
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Lausperene, devoção que muito me consola».
Não só o visitava de dia, mas até de noite, em visitas espirituais, 

sentindo pena que Nosso Senhor, em algumas igrejas, ficasse tão 
sozinho quando solenemente exposto.

— Irmã — dizia ele à Irmã Marina — a vossa vida é muito própria 
para acompanhar em espírito Nosso Senhor. Procurem saber todos 
os dias onde está o Sagrado Lausperene, pois há muitas igrejas onde 
passa a noite sozinho.

Como ele amava Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento!
Com um amor agradecido por tamanho dom de amor; com um 

amor compadecido, por Nosso Senhor ser tão pouco amado.
«Já que tantos o odeiam, o ofendem e esquecem no Santíssimo 

Sacramento, ao menos nós procuremos amá-lo e desagravá-lo» — 
dizia.

Qualquer falta de respeito para com o Santíssimo Sacramento o 
fazia sofrer.

Mostrou-se impressionado por ver uma senhora, bem vestida e 
cheia de si, passar por diante do Sacrário aberto, batendo com os 
tacões, com um à vontade chocante.

Por estas e outras ofensas a Jesus Sacramentado, que muito 
o magoavam, resolveu dar a bênção antes da Missa para evitar o 
desacato de ver tantos fiéis saírem em tumulto, voltando as costas a 
Nosso Senhor exposto.

Se assim se incomodava com as ligeiras irreverências, que diremos 
das grandes ofensas?

Chorava de dor pelos pecadores e de ternura 
por Nosso Senhor. Nessas ocasiões, humilhava-
se tanto aos pés do altar que parecia uma vítima 
imolada em sentimentos de reparação.

O seu culto eucarístico tomava todas as 
formas: adoração, amor, louvor, acção de graças, 
reparação.

Com tantos motivos para a sua piedade, como não lhe pareceria 
pouco todo o tempo passado diante do Santíssimo Sacramento?

Perdido e achado, era aos pés de Nosso Senhor.
De madrugada, levantava-se para O ir visitar, antes de mais 

ninguém. E quem poderia contar as horas que dia e noite passava 
diante do Sacrário!

Na sua última doença, muitas vezes mandava, de noite, a Irmã 
Marina para o coro da capela, fazer companhia a Nosso Senhor.

E se ela, ouvindo-o tossir, acorria, dizia-lhe:
— Não se incomode, Irmã. Eu cá me arranjo sozinho. Vá, vá 

rezar, que há sempre muito por quem pedir.
Outras vezes, quando chamava a Irmã e esta lhe pedia desculpa de 

ter demorado um bocadinho a chegar, por estar na capela, ele sorria, 
cheio de visível satisfação, e dizia-lhe:

— Em bom sítio estava, Irmã, e em boa companhia.
Ai quem lhe dera lá estar também!
Impressionava-o a pobreza de certos sacrários.
Vindo de pregar numa freguesia, entrou em casa do Pároco de 

Riachos. Sentia-se tão fatigado, que pediu que o deixassem descansar 
um bocadinho e lhe dessem alguma coisa de comer, para depois ir 
tornar, na estação de Torres Novas, o comboio para Lisboa.

Vinha exausto... mas tão contente! Porquê? Porque lhe tinham dado 
uma bilha de azeite, e explicava radiante:

— É um poucochinho de azeite que me deram em Alqueidão e 
que vai servir para alumiar o Santíssimo da Idanha, que é muito 
pobrezinho!

E lá se foi, com a bilha de azeite na mão, sem querer saber de 
respeitos humanos.

Não desejava também ele ser como uma luzinha diante do 
Santíssimo Sacramento, até se extinguir?

O Santo Padre Cruz, Maria Joana Mendes Leal, 
8ª edição, pp. 180-184
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Homenagens ao Padre Cruz

Depois do falecimento do P. Cruz foram-lhe feitas diversas 
homenagens; edição de selos, cunhagem de medalhas, 
inauguração de estátua e busto em Alcochete, sua terra natal 

e em Lisboa, de lápides, em Alcochete e em Lisboa. 

Nesta edição damos conhecimento ao nosso leitor de algumas 
destas homenagens:

A 1 de outubro de 1959, no 
centenário do seu nascimento, 
foi descerrada uma lápide de 
homenagem ao Padre Cruz 
no Largo do Caldas, n.º 5, no 
palacete das Senhoras Caldas 
onde o Padre Cruz viveu desde 
1927 até ao seu falecimento, a 
1 de outubro de 1948. 

Quanto a Alcochete, várias manifestações foram 
ali realizadas, a Câmara Municipal inaugurou na 
casa onde nasceu o Padre Cruz uma lápide em 29 de 
julho de 1950, e um busto em 1953, busto esse que 
foi substituído 
por uma estátua 
de bronze a 15 

de janeiro de 1969 da autoria 
do escultor Luís Valdês Castelo 
Branco, inspirado numa fotografia 
tirada por ocasião do 80º aniversário 
do Padre Cruz. 

Nessa altura foi cunhada uma medalha 
em bronze comemorativa 

desta inauguração. 

A 18 de julho de 1960, foram 
editados dois selos comemorativos 
com a imagem do P Cruz, um selo de 
4$30 e um selo de 1$00.

Em 1973 é inaugurado um vitral com a imagem do Padre Cruz 
aquando da celebração das bodas de prata da Paróquia de Ludlow, 
nos Estados Unidos da América. O primeiro vitral no mundo com 
a imagem do servo de Deus, segundo os próprios, homenagem que 
pode ler nesta revista.

No 25º Aniversário do falecimento do Padre Cruz, comemorado a 
1 de outubro de 1973, o Vice-Postulador de então, P. Manuel Baptista 
SJ, apelou aos Presidentes das Câmaras Municipais de Portugal para 
que “o nome do Bom Samaritano do povo português figurasse nalguma 
artéria desse Concelho”. Muitas foram as respostas afirmativas de 
Norte a Sul de Portugal continental e Ilhas e até mesmo no Ultramar, 
em Moçambique (Quelimane e Inhambane).

Podem-se encontrar ruas com o nome do Padre Cruz em Vila 
Nova de Famalicão, Braga, Guimarães, Vila Real, Bragança, 
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Porto, Massarelos, Águas Santas, Alfena, Ermesinde, São João da 
Madeira, Ovar, Santa Maria de Lamas, Moimenta da Beira, Nelas, 
Aguiar da Beira, Santa Maria / Trancoso, Castelo Branco, Idanha a 
Nova, Cantanhede, Nazaré, Tomar, Salvaterra de Magos, Porto Alto 
/ Samora Correia, Torres Novas / Riachos, Vialonga, Buraca, Rio 
de Mouro, Algueirão-Mem Martins, Prior Velho, Famões, Ramada, 
Porto Salvo, Charneca da Caparica, Alcochete, Montijo, Quinta do 
Conde, Fernão Ferro, Brejos de Azeitão, Faro. Em Celorico da Beira 
há uma Rua, uma Travessa e um Largo.

Nos Açores, existem ruas com o nome do Padre Cruz na Ilha de 
São Miguel, em Povoação, na Ilha Terceira, em Santa Cruz, Praia da 
Vitória e São Bartolomeu de Regatos. 

Em Lisboa, pode encontrar o Bairro 
Padre Cruz, inaugurado em 1959 (ao lado, 
foto com imagem de busto que assinala 
essa homenagem), no centenário do seu 
nascimento e a Avenida Padre Cruz, 
inaugurada em 1974, após ser aprovado 
na Câmara Municipal de Lisboa, por 
unanimidade.

Como vê, tantas e tão justas 
homenagens ao Servo de Deus.

Temos conhecimento destes locais, 
mas muitos outros haverá e deixamos 
esse apelo, para que comunique à Causa 
do Padre Cruz outra homenagem, nome de Rua, Avenida, Bairro, etc. 
que conheça e que não venha aqui mencionado. 

O nosso Obrigado!

Foto de capa de Vitral na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Ludlow, 
Mass. (O primeiro vitral do Padre Cruz no mundo.)

Cover Photo of Stain Glass Window in Our Lady of Fátima Church, Ludlow, 
Mass. (The first stain glass window of Father Cruz in the world.)
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Quem foi o Padre Cruz?

Um Apóstolo dos Nossos Dias

Nenhum outro padre foi tão amado pelo povo português 
nos últimos setenta anos como o “Santo” Padre Cruz. Nas 
igrejas, na rua, nas prisões, nos hospitais, onde houvesse 

sofrimento de corpo e alma, a sua presença era como uma sombra de 
Deus. Todos queriam escutar as palavras reconfortantes do bondoso 
Padre Cruz.

Durante o banquete do Jubileu de Prata da Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima, em Ludlow, EUA, no ano de 1973, foi proferido o discurso 
que reproduzimos abaixo. Mais uma entre tantas homenagens 
dedicadas a este sacerdote que tanto fez por tantos...

Francisco Cruz nasceu a 29 de Julho de 1859 em Alcochete, não
longe de Lisboa em uma boa casa cristã. Quando terminou a escola 
aos 16 anos, foi para a Universidade de Coimbra estudar Teologia. 
Enquanto jovem, não era particularmente piedoso, embora fosse 
sempre um bom cristão. No seu 5º ano de Teologia entrou na Congre-
gação Mariana, o que foi um 
importante ponto de viragem na 
sua vida assim como o foram os 
Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola, que seguiu 
durante dez dias, no fim do seu 
curso. Tomou depois várias 
resoluções que manteve até 
morrer, fazendo da santidade o 
seu propósito na vida.

Francisco Cruz recebeu o 
seu diploma em Teologia ain-
da não tinha completado 21 
anos, não tendo por isso ain-
da idade para ser ordenado. 
Primeiro foi enviado para um 
dos seminários do Patriarca-
do de Lisboa ensinar filosofia, 
tendo recebido a sua ordena-
ção a 3 de junho de 1882, mas 
não pode continuar a ensinar 
devido à sua saúde frágil. Em 
1886 é pedido ao Padre Cruz 
que seja o Diretor de um orfanato em Braga, no norte de Portugal, 
mas em 1894 também teve que deixar o seu posto devido à sua falta 
de saúde. Pediu aos Salesianos de Itália que viessem substitui-lo e 
o seu pedido foi concedido. O novo superior do orfanato, em carta 
a D. Rua, agora Beato D. Rua, sucessor de São João Bosco como 
Superior Geral dos Salesianos, mencionou o Padre Cruz dizendo que 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Ludlow, EUA
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“embora apenas tenha 35 anos, é extremamente virtuoso, um modelo 
de humildade e obediência e é conhecido na cidade de Braga como o 
“Padre Santo”.

Então, o Padre Cruz veio para o Seminário do Patriarcado de 
Lisboa como diretor espiritual e ficou ali até 1903. A partir desta 
altura, entregou-se a uma vida de grande zelo missionário, viajando 
constantemente por Portugal, pregando, confessando e consolando 
os infelizes. O Cardeal Patriarca de Lisboa quis nomeá-lo Cónego 
da Sé Patriarcal, mas o Padre Cruz respondeu por carta dizendo 
que estava disposto a obedecer ao seu Bispo, mas acrescentava que 
sentia ser a vontade de Deus que ele continuasse no seu apostolado, 
especialmente junto dos pobres, dos doentes, dos presos das cadeias 
e de todos os pecadores e almas desamparadas a quem Deus colocou 
no seu caminho. O Cardeal Patriarca satisfez o desejo do Padre Cruz.

Deus usou este Seu humilde servo para trabalhar na conversão de 
algumas pessoas conhecidas. O Padre Cruz amava profundamente 
os pobres e deu-lhes tudo o que possuía e estava sempre a visitar os 
doentes. Estas coisas extraordinárias que aconteceram a este apóstolo 
podiam ser consideradas milagres, tão patente era a intercessão de 
Deus.

Foi o Diretor Nacional da “União Apostólica do Clero” e presidiu 
às reuniões mensais, exortando os membros do clero com as seguintes 
palavras: “A nossa missão é absolver enquanto houver penitentes 
para se confessar, pregar enquanto houver ouvintes na igreja e rezar 
sem cessar”. E estas não eram meras palavras que dizia aos seus 
companheiros padres, ele praticava o que pregava cem vezes mais.

A sua vida interior era simples e humilde e almejava uma união 
constante com Deus. Pode-se mesmo dizer que estava sempre a 
falar com Deus ou sobre Ele. A sua devoção à santa Eucaristia era 
grande. Podia-se sempre encontrá-lo nas igrejas onde estivesse a 
ser realizada a adoração eucarística das “Quarenta Horas”, ou seja, 
onde o Santíssimo estivesse exposto para adoração dos fiéis. Tinha 
também uma devoção especial pela Paixão de Cristo e fazia as 
Estações da Cruz todos os dias ou com outros. A Virgem Maria era 

outra devoção sua e falava de Nossa 
Senhora com tanto amor que quem 
o escutava ficava muito comovido. 
O seu terço estava sempre nas suas 
mãos e conseguia mesmo perceber 
as distâncias pelo número de terços 
que tinha rezado. Instava também os 
fiéis a usar o escapulário de Nossa 
Senhora do Monte.

Em 1913, foi o Padre Cruz que 
deu a Primeira Comunhão à pequena 
pastora Lúcia na igreja em Fátima e 
em 1917, depois de Lúcia e os seus 
primos terem dito que tinham visto 
Nossa Senhora, foi novamente a Fá-
tima para falar com as três crianças, 
rezou o terço com elas no local das 
Aparições e disse-lhes para não se preocuparem, pois tinha a certeza 
que tinham visto Nossa Senhora.

São Francisco Xavier era um dos santos favoritos do Padre Cruz 
e tinha-o mesmo escolhido como seu protetor especial. Mestre e Mo-
delo dizendo com o santo: “Toda a Glória para Deus, salvação para o 
meu próximo e trabalho para mim”. Àqueles que o aconselhavam a 
abrandar e descansar respondia: “Temos toda a eternidade para des-
cansar”.

Depois de sessenta anos de vida apostólica como padre diocesano 
secular, o Padre Cruz realizou o seu desejo que acalentava desde os 
vinte e sete anos, quando tinha dito que desejava entrar na Companhia 
de Jesus se Deus lhe concedesse saúde, o que tentou novamente 
em 1901 e 1910. Em 1910 o regime republicano foi proclamado 
em Portugal e com isso veio a perseguição maçónica à Igreja e a 
expulsão dos Jesuítas do país. Durante essa época turbulenta, o Padre 
Cruz foi preso duas vezes e declarou que desejava seguir os jesuítas 
para exílio. Impediram-no de o fazer e aconselharam-no a ficar em 
Portugal, onde a sua presença era muito necessária.
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Em 1929, o Papa Pio XI concedeu-lhe permissão para fazer os 
votos para entrar na Companhia de Jesus à hora da morte mas Pio XII, 
em 1940, permitiu que fizesse os votos imediatamente, dispensando 
o Padre Cruz do noviciado e outras formalidades canónicas. A 3 
de dezembro de 1940, dia de São Francisco Xavier, entrou para a 
Companhia fundada por São Inácio de Loyola. Com 83 anos foi à 
ilha da Madeira e aos 88 anos ainda se podia encontra-lo a pregar em 
várias cidades de Portugal.

Durante oito anos, o Padre Cruz viveu como religioso e morreu a 1 
de outubro de 1948 depois de receber a Sagrada Comunhão (não pôde 
dizer Missa no último ano de vida), dar graças e dizer as palavras: 
“Que bonito dia! A Primeira Sexta-feira do mês e o primeiro dia do 
mês do Santo Rosário!” A missa fúnebre decorreu na Sé Patriarcal 
de Lisboa e foi presidida pelo Cardeal Patriarca, estiveram presentes 
muitos membros do governo e outras autoridades. Os prisioneiros, 
que tantas vezes visitou, apresentaram a maior coroa de flores no 
funeral.

O Padre Cruz fez 80 anos em 1939 e nessa altura, ele e outros 
cem padres estavam a fazer Exercícios Espirituais. O mesmo Cardeal 
Patriarca que esteve no funeral do Padre Cruz, acolitou-o nessa missa 
e depois disso, com todos os outros padres presentes, beijou-lhe as 
mãos, como sinal do seu amor e veneração pelo Padre Cruz.

De acordo com o seu desejo expresso, o caixão foi colocado no 
jazigo dos Padres Jesuítas, no cemitério de Benfica, em Lisboa. 
Muitos visitam o seu túmulo diariamente para rezar e agradecer graças 
atribuídas à intercessão do Padre Cruz, algumas verdadeiramente 
espantosas. Os aniversários do seu nascimento e da sua morte são 
ocasiões em que muitos visitam o seu túmulo.

Além deste breve esboço da sua vida, gostaríamos de acrescentar as 
palavras de um prelado que o conheceu bem. Mons. Manuel Trindade 
Salgueiro, Arcebispo de Évora, que o descreveu assim: “Padre 
Cruz foi um homem bom, cheio de virtude natural, enorme doçura, 
alegria contagiante, simplicidade encantadora, prudência profunda e 
mortificação austera; o Padre Cruz foi um homem de Deus e foi Deus 

que o iluminou e transformou os seus dons naturais extraordinários, 
através de um espírito de humilde, confiante e imperturbável oração, 
oração constante, oração amorosa e filial de união com Deus e o 
encheu de devoção ao Sagrado Sacramento, a Nossa Senhora, a São 
Francisco Xavier, aos mistérios do ano litúrgico. Tudo isto foi a base 
da sua vida extraordinária, lembrando-nos de santos de tempos idos. 
O Padre Cruz foi acima de tudo um homem de caridade, um peregrino 
constante mesmo quando a sua força física não o podia acompanhar 
em tudo o que ele desejava fazer, sempre ardente, ansioso por levar 
luz e paz à legião de pobres, presos, doentes, pecadores, todas as 
almas solitárias, todas as almas hesitantes que tinham esquecido a 
sua origem divina e os seus destinos eternos. Muitas destas pessoas 
acharam que apenas o Padre Cruz podia compreendê-las, podia dar-
lhes esperança, amor e perdão nas suas vidas difíceis, o Padre Cruz 
foi um Padre que, no altar, quando pregava, no seu confessionário, 
na sua devoção à hierarquia, através da sua profunda piedade, zelo 
apostólico, confiança interminável e conhecimento dos mistérios 
divinos, era uma testemunha brilhante do Senhor que guia, busca 
a paz, consola e enche-nos de Cristo. Finalmente, no final da sua 
vida, na concretização do seu antigo desejo, o Padre Cruz tornou-se 
Jesuíta, que, por permissão especial da Santa Sé, fez os seus votos 
religiosos sem alterar o estilo ou ritmo da sua vida apostólica.”

Em 1951 o Processo de Beatificação do Padre Cruz iniciou-se 
e foi enviado para a Sagrada Congregação do Culto dos Santos, 
em setembro de 1965 e a 30 de dezembro de 1971 foi publicado o 
Decreto que aprova os seus escritos. Desde fevereiro de 1949 que é 
produzido regularmente um panfleto que publica as graças atribuídas 
à intercessão deste servo de Deus. (...). Mais de um milhão de folhetos 
já foram emitidos em nove línguas e a biografia do Padre Cruz foi 
publicada em Português, Espanhol, Francês e Inglês. Foi escrita por 
Luce Laurand (...).

É nossa profunda esperança que Deus, através do julgamento da 
Santa Sé, um dia eleve aos altares aquele que em vida foi chamado 
“Santo Padre Cruz”.
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A Espiritualidade do Padre Cruz
Por D. Pedro da Silva

A pedido do padre dr. Manuel Rocha, pároco de Ludlow, nos 
Estados Unidos, escreveu o sr. D. José Pedro da Silva, Bispo 
de Viseu, as seguintes palavras sobre a espiritualidade do Padre 

Cruz:
Pede-me o querido amigo Sr. Padre Dr. Manuel Rocha uma saudação, 

em nome de Mr. Thomas, ao Servo de Deus, Padre Cruz, no dia da 
bênção do vitral deste virtuoso sacerdote.

Não descortino bem a razão deste honroso pedido, a não ser a 
amizade com que o sr. dr. Rocha sempre me favoreceu e a generosidade 
de querer partilhar comigo a sua grande alegria de português e de 
padre. Outrem que não eu, alguém que tivesse convivido com o Servo 
de Deus e conhecesse bem o generoso doador é que poderia saudar o 
homenageado exprimindo também os sentimentos de quem ofereceu o 
vitral. E nestas circunstâncias ninguém melhor para o fazer do que o 
Pastor de Ludlow...

Encontrei-me com o Sr. Padre Cruz apenas uma vez. Foi há 30 anos, 
no Seminário de Cristo-Rei dos Olivais, em Lisboa, aonde o Sr. Padre 
Cruz ia, de quando em quando, levar aos seminaristas a riqueza do seu 
testemunho sacerdotal.

Não me recordo do que ele disse dessa vez. Lembro-me apenas de que 
a prática (os italianos diriam fervorino) me impressionou profundamente. 
Lição de simplicidade, de liberdade de espírito, sem preocupação de 
nexo lógico das ideias e de brilho literário na forma, transformando em 
jaculatórias de fogo o que o coração lhe ditava movido pelo Espírito.

A atitude humilde deste homem possuído de Deus abalou a crosta 
do meu racionalismo e criticismo de jovem seminarista, a caminho 
da Gregoriana. Foi esta a lição que me ficou desse inesquecível e 
providencial encontro.

A presença do Sr. Padre Cruz em Ludlow, Paróquia consagrada a 
Nossa Senhora de Fátima e foco de irradiação da mensagem de oração 
e penitência que a Virgem Santíssima veio trazer a Portugal e ao Mundo 
não podia faltar na galeria de honra dos Santos Portugueses.

A espiritualidade do Servo de Deus, 
Padre Cruz, não está fortemente marcada 
pela devoção a Nossa Senhora, devoção 
concretizada no Rosário que lhe era 
inseparável das mãos? Não foi ele como que 
o primeiro director espiritual dos Videntes e 
peregrino de Fátima tantas vezes?

Ele sentir-se-á bem em Ludlow onde 
nem falta uma graciosa réplica da capelinha 
das aparições e terra bem portuguesa ida do 
Santuário de Fátima. E a sua presença será 
uma bênção e estímulo para a comunidade 
paroquial, ajudando-a a crescer na devoção 
à Padroeira, na oração e na penitência que é 
conversão da vida toda, pessoal, familiar e 
social.

Ao escrever estas palavras simplicíssimas, a propósito da inauguração 
do vitral do Sr. Padre Cruz, ocorre-me um episódio que li há anos numa 
das biografias da Beata Paula Frassinetti, fundadora do Instituto de 
Santa Doroteia.

Notavam as Irmãs que a sua Superiora tinha uma predilecção especial 
por uma das educandas, criança que se distinguia das suas companheiras 
unicamente por ser a menos dotada...

Interrogada sobre os motivos dessa predilecção a Madre Frassinetti 
respondeu:

- É muito simples. Nesta criança, humanamente pobre, eu vejo Cristo 
sem moldura; nas outras, vejo-O com moldura.

A lembrança deste episódio tranquiliza-me. A pobreza da moldura 
desta saudação não distrairá as atenções. Estas irão direitas à reprodução 
de Cristo - o Servo de Deus Padre Cruz que, na humildade e no 
desprendimento, na união com Deus e na doação ao próximo mais 
próximo - o pobre, o aflito, o pecador - é exemplo a imitar e apelo a 
exigir resposta.

Palavras? Para quê? Falam mais as atitudes.
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Agradeço ao Padre Cruz por...

Tenho recebido muitas graças do Padre Cruz. Quando não me 
lembro onde pus coisas, estas aparecem, tem olhado pela saúde do 
marido, filha e neto. 

Maria do Rosário de Fátima Batista, Coimbra;

O meu neto fez exames para ir para a polícia, eu pedi que tudo 
corresse bem e o Padre Cruz deu-nos essa graça, que eu venho 
agradecer. 

Maria Zulmira Lima Caramelo, Trevões;

Agradeço a cura da minha filha, que foi operada à vesícula. 
Maria do Céu Ferreira Vieira, Braga;

Agradeço ao Padre Cruz não ter sido necessário a operação ao 
joelho. 

Carolina Esmeralda Montinho, Porto;

Agradeço muitas graças concedidas, uma delas saber o resultado 
da biopsia da minha filha ser de um tumor benigno. 

Maria Eduarda Félix, Portimão;

Agradeço muitas graças concedidas, entre as quais ter sentido 
sempre a presença do Padre Cruz na minha cirurgia e idas ao hospital. 

Filomena Maria Simões Félix Modesto, Portimão;

Deu-me uma dor tão forte no olho esquerdo que eu nem podia 
falar. 

Pedi ao Padre Cruz que me acudisse e passado 2 horas a dor tinha 
passado. Obrigada por tantas graças que me tem concedido.

M. Lopes, Coimbra;

Em plena pandemia rezei muito ao Padre Cruz para que me livrasse 
a mim e aos meus da contaminação desse vírus o que aconteceu. 
Também agradeço por eu ter superado uma doença que me preocupou.

Arlette Pinheiro, Braga;

Agradeço ao Padre Cruz por eu e a minha mãe, de 91 anos e 
doença de Alzheimer, termos ficado curadas do Coronavírus. Por 
me ter ajudado a tirar a carta de condução e por a minha irmã ter 
recuperado de um acidente muito grave e por muitas outras graças 
que o Padre Cruz me tem concedido. Obrigada por tudo. 

Aurora, Insalde;

Estava muito doente, com cólicas e a vomitar. Tive que fazer um 
exame e pedi com muita fé ao Padre Cruz que pedisse a Jesus por 
mim e correu tudo bem.

Mariana Amélia Ferreira, Cós;

São várias a graças que tenho para agradecer ao Padre Cruz, a 
minha saúde está estável, e nesta altura tão difícil em todo o mundo, 
por ultrapassar todas as dificuldades.

Neyda Mendes Parra, Faro;

A minha nora estava muito mal, mas não se sabia o que tinha e 
supunha-se o pior. Pedi ao Padre Cruz e graças a Deus correu tudo 
bem.

Lucília Garrido, Vale do Paraíso;

Agradeço a Deus, à Santíssima Virgem e ao Padre Cruz pelo bom 
resultado da biopsia à tiroide. 

Maria da Piedade Lopes Rocha, Vila Nova de Gaia.
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Deram 

Esmola e

Agradecem 

Graças

Maria Arménia Agria (Coimbra); 
Rosa Armanda Pereira de Sá 
Bento (Esmoriz); Arlette Teixei-
ra (Braga); Maria Amélia Santos 
Moreira (Cascais); Maria Zul-
mira Lima Caramelo (Trevões); 
Neyda Rodrigues Mendes Parra 
(Quarteira); Fatima Wakefield 
(Ontário, Canadá); Celeste Ribas 
Guedes (Ermesinde); José Mira 
(Hartford, EUA); Cristina Quin-
tas (Figueiró dos Vinhos); Ema 
Lemos (Angra do Heroísmo, 
Açores); Maria Alice Pimenta 
Gomes e Delfina Velozo (Mós); 
Helena Augusta de Vasconcelos 
Bessa (Paredes); Maria de Lurdes 
Raposo Figueiredo (Bordonhos); 
Maria Lopes e filho (Coimbra); 
Elisa da Silva (Valladolid, Espa-
nha); Maria Sá Ruivo (Amado-
ra); Maria Céu Pinto (Gouveia); 
Fernanda Silva, Isabel Lemos, 

Fernanda Pratas, Ermelinda 
Maia, Zezinha Maia e Luiza 
Mourão (Coimbra); Ema Silveira 
de Lemos (Ribeirinha, Açores); 
Maria Cidália Godinho Rodri-
gues (Salreu); Maria do Céu Pin-
to (Gouveia); Maria José Barroso 
(Entroncamento); Francisco San-
tos (Linda-a-Velha); Maria Alice 
Lopes (Coimbra); Olivia Fernan-
da Machado Abreu (Guimarães); 
Sofia Botelho (Gustine, EUA); 
Maria Madalena Amaral (São 
Domingos de Rana); Cristina 
Quintas (Figueiró dos Vinhos); 
Maria de Fátima Sousa, Luiza 
Mourão, Isabel Lemos e Aurora 
Ferreira (Coimbra); Ana Morão 
Vilela Ribeiro (Vila Franca de 
Xira); Maria de Fátima Ramos 
Correia (Barreiro); Guilhermina 
Santos (Campelos); Maria Gra-
ciette Afonso Sandinha (Lousã).

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 Morte em Lisboa: 1-10-1948

Universidade de 
Coimbra:

1875-1880 Início do Processo 
de Beatificação em 
Lisboa:

10-3-1951
a 26-6-1965

Ordenação Sacerdotal: 3-6-1882 Processo entregue à 
Santa Sé:

17-9-1965

Diretor do Colégio dos 
Órfãos - Braga:

1886-1894 Aprovação dos 
Escritos:

30-12-1971

Diretor Espiritual em 
S. Vicente de Fora:

1896-1903 Clausura do Processo 
Diocesano Supletivo 
em Lisboa:

17-12-2020
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