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PADRE CRUZ 
E A SUA PAIXÃO POUCO CONHECIDA

Talvez muitos devotos e atuais amigos do Padre Cruz achem estranho a sua 
paixão por entrar na Companhia de Jesus, desejo que ele alimentou 
durante mais de sessenta anos, e que finalmente realizou com a sua 

entrada na Companhia, fundada por Santo Inácio de Loiola. O Papa Pio 
XII, apesar da idade avançada (81 anos) do P. Cruz, deixou-o entrar na 
Companhia, dispensou-o de fazer os dois anos de Noviciado, e feitos os 
Exercícios Espirituais de 8 dias, entrou na Companhia a 3 de dezembro de 
1940. Foi para ele de grande alegria ter entrado no dia em que se celebra 
São Francisco Xavier, pois lhe chamava sempre “o meu santo irmão” e toda a 
vida lhe rezou e se encomendou ao Apóstolo do Oriente.

Esta ligação à Companhia, este desejo de ser jesuíta, é recordado neste número do Boletim, nos 
artigos das páginas interiores, pois estamos a celebrar o Ano Inaciano que terminará a 31 de julho, festa 
litúrgica de Santo Inácio de Loiola, fundador da Companhia de Jesus. O Padre Cruz foi desde os seus tempos 
de estudante em Coimbra, um apaixonado pelos Exercícios Espirituais, um desejoso conhecedor da vida 
da Companhia, e amigo dela e dos seus santos, assim como dos padres jesuítas que mais conhecia e com 
quem lidava muito. Foi grande defensor deles, quando da implantação da Républica e da perseguição e 
expulsão da Companhia de Portugal. Viveu com muita alegria o seu retorno a Portugal, foi seu grande 
defensor, e visitava as casas da Companhia como suas. Deixou escrito o seu desejo de ser sepultado no 
Jazigo da Companhia de Jesus, no cemitério de Benfica. E assim foi. Quase diariamente há visitantes e 
orantes junto do Jazigo. No aniversário do seu nascimento (29 de julho) e da sua morte (1 de outubro) 
se tem o costume de abrir o Jazigo todo o dia para que os que quiserem, poderem rezar junto da urna, 
onde estão seus restos mortais.
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O Padre Cruz e a Companhia de Jesus

P.adre Cruz (1946)

É com grande alegria que a Vice-Postulação da Causa de 
Canonização do Padre Cruz informa que 29 de julho, dia de 
aniversário do Nascimento do “Santo” Padre Cruz, será retomada 
a celebração habitual desta data.

Assim, convidamos todos os devotos e amigos da Causa do 
Padre Cruz a participar na Missa que se realizará na Capela do 
Cemitério de Benfica, em Lisboa, pelas 10h00. Recomenda-se o 
uso de máscara no interior da Capela.

O Jazigo será aberto para visita e oração após a Missa e encerra 
pelas 17h30.

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

29 de julho
Aniversário de nascimento do 

“Santo” Padre Cruz

O Padre Cruz desde muito cedo quis pertencer à Companhia de Jesus, chega a escrever cartas a jornais 
da época em que defendia esta Ordem Religiosa. Aqui transcrevemos uma dessas cartas do Servo de Deus 
publicada no jornal “Século” a propósito dos Jesuítas e uma carta que escreveu a 18 de novembro de 1940, 
em que refere a sua entrada na “Santa Companhia de Jesus”, onde sempre o consideraram como da família: 
“Onde havia uma casa da Companhia, era recebido como da casa” (em “Assim Falou o Padre Cruz”).

À Ex.ma Direcção do “Século”

Tenho lido nas “Novidades” umas referências a artigos publicados em o 
“Século” e que muito me têm contristado. Na ocasião do Natal vi que o “Século” 
tinha publicado um artigo que considerava uma lenda a narração evangélica 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ultimamente também li outro 
artigo em que se elogiava a expulsão dos Religiosos da Companhia de Jesus 
em Espa nha, quando a Santa Igreja tem protestado. É certo que um grande 
número dos leitores do “Século”, talvez até a maioria, têm crenças católicas; 
ora, assim como um bom filho lê com profundo desgosto qualquer libelo que 
afronte uma mãe querida, também os leitores católicos não podem deixar 
de sentir uma santa indi gnação, quando vêem a sua mãe espiritual, a Santa 
Igreja, ofendida nas suas cren ças e nos seus filhos mais dedicados, mais fiéis 
imitadores de Nosso Senhor Jesus Cristo, como são os pertencentes às Ordens 
Religiosas.

Assim o declarou terminantemente o grande Pontífice Leão XIII, em 1900, há alguns anos, falando com 
um amigo meu, que era deputado democrático, sobre os membros da Companhia de Jesus, perguntei-lhe se 
conhecia alguns. Ao que me respondeu que não conhecia e só fazia ideia deles pelo que diziam os jornais, 
que os acusavam. Disse-lhe, então, que conhecia muitos dos que actualmente vivem, dos quais só tenho 
ouvido santos conselhos e presenciado mui edificantes exemplos.

Quando estudante da Universidade de Coimbra, fui ao colégio de Campo lide em Lisboa e fiz a minha 
confissão, confissão geral, com o seu sábio e santo director Rev. P. Franco Sturzo, e desde então tenho 
seguido sempre a santa dire cção de vários membros da Companhia de Jesus, que têm todos o mesmo 
espí rito, que era também o do grande Apóstolo das índias S. Francisco Xavier: “Dei gloria, proximo salus, 
mihi labor”. - Isto é, o espírito de sacrifício e trabalho para a glória de Deus e salvação das almas. Ainda 
hoje S. Francisco Xavier é venerado e amado por povos que não são cristãos, pela faina extraordinária dos 
prodígios e virtudes deste grande apóstolo; tinha tanta veneração e amor ao glo rioso fundador da sua 
santa Companhia - Santo Inácio, que lhe escrevia sempre de joelhos.

Pela minha parte, tenho tanto amor e veneração por essa Ordem Religiosa, que há cerca de 50 anos 
tenho tido sempre o desejo de ser um dos seus membros, só com o fim de trabalhar e sacrificar-me pela 
glória de Deus e salvação das almas; não tenho podido satisfazer os meus desejos pela minha pouca 
saúde. Em tudo seja bendito Nosso Senhor que é tão bom que se contenta com os bons desejos, quando 
são sinceros. Dou muitas graças a tão bom Senhor que quis premiar os meus bons desejos, inspirando ao 
grande Pontífice reinante, Sua Santidade Pio XI, para me conceder a graça de me dispensar do noviciado e 
poder na hora da morte fazer es meus santos votos: pobreza, obediência e castidade, e assim morrer filho 
da santa Companhia de Jesus, tão amada da Santa Igreja e tão odiada pelos seus perseguidores.

Notem bem que, se Deus quiser, farei esses santos votos, quando creio que vou apresentar-me ao meu 
Divino Salvador e Rectíssimo Juiz que me há-de julgar, assim como a todos os homens. P. Cruz.

Post-seriptum - Nos dias 4 a 12 de Março - novena da graça de S. Fran cisco Xavier - peçamos a este 
grande Apóstolo a graça de conhecermos bem a Santa Ordem Religiosa a que ele pertenceu e tanto honrou 
e glorificou com as suas heróicas virtudes e tão numerosos milagres, e que nos ajude a viver e morrer 
santamente. Procuremos instruir o nosso espírito com bons livros, e um deles o ultimamente publicado 
História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, pelo Rev. Padre Francisco Rodrigues.

Se podem apresentar-se factos isolados contra algum membro da Companhia de Jesus, é preciso indagar 
bem a sita veracidade; e então condenar o indivíduo culpado e não o Instituto a que ele pertence, que tem 
dado à Igreja tantos e tão grandes Santos, e que é o primeiro a condenar os abusos de qualquer membro 
que não corresponda à graça da sua santa vocação. Na novena da graça não esqueçamos pedir a S. Francisco 
Xavier pela Espanha, sua pátria, para que os seus governantes. conheçam e reparem tão grandes injustiças.

Carta ditada, e enviada a senhora da família Santarém

Lisboa, 18 Novº 1940
Largo do Caldas - nº 5

Ex.ma Senhora
Há mais de 50 anos fiz voto de religião, promettendo a Nosso Senhor 

entrar n’uma Ordem religiosa se fosse da Sua Santissima Vontade dar-me 
a saude preciza para tão santa vida.

Graças a Deus, já vou fazer 82 anos, mas sempre mais ou menos doente 
e não tenho podido cumprir o meu voto.

Attendendo aos meus bons desejos, o Rvmo Padre Geral da Companhia 
de Jesus pediu ao Santissimo Papa Pio XI que se dignasse dar-me licença 
para eu poder fazer os meus votos à hora da morte. O actual Pontifice 
Pio XII acaba de me dar licença n’um documento assignado por sua 
Santa Mão para eu poder fazer os santos votos de pobrêza, obediencia e 
castidade e assim entrar na Santa Companhia de Jesus não obstante as minhas poucas fôrças, dispensando-
me do noviciado. Se Deus quizer, tenciono aproveitar-me de graça tão extraordinaria no proximo dia 3 de 
Dezembro, dia de S. Francisco Xavier, grande Apostolo das Indias, e a quem Portugal tanto deve. 

Desejava porem continuar a proteger os pobres principalmente da minha terra natal, Alcochête, que 
é muito pobre e para onde sempre mando mais esmolas: ainda neste mêz para lá mandei mais de dois 
contos. Lembrei-me de escrever a pessoas beneméritas que podessem e quizessem durante a minha vida 
dar uma mensalidade para os pobres não perderem com a minha entrada na Religião. 

Se V. Exª quizer ajudar-me peço a caridade de indicar qual a mensalidade e desde já agradeço 
profundamente reconhecido e pedirei sempre a Nosso Senhor que recompense tão grande caridade.

De Vª Exª Mtº Dedidº e Obgdº. 
P. Cruz

Igreja dos Ingleses, Lisboa, 1940
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Tenho uma filha adulta em idade 
fértil que após muitos anos a tomar 
pílula resolveu parar, mas esteve 
depois 4 meses sem menstruação. 
Com receio de uma menopausa 
precoce, pedi muito ao Padre Cruz 
e tudo correu bem. Teresa Baptista 
Gonçalves, Porto

Agradeço a Deus, à Santíssima 
Virgem e ao Padre Cruz pelo bom 

resultado da biopsia à tiroide. Maria Piedade Lopes 
Rocha, Vila Nova de Gaia

Agradeço pelas inúmeras graças recebidas e em 
especial pelo sucesso académico da minha neta. Maria 
Marques Gomes, Sardoal

Agradeço mais uma vez tantas graças que me tem con-
cedido. O meu marido anda tão bem dos rins e é graças a 
vós, Padre Cruz. Maria Manuela Ribeiro, Barcelos

Agradeço ao Padre Cruz por nos ajudar em momentos 
difíceis da nossa vida. Maria Pureza Vasconcelos, 
Sabadim

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.

A Causa de Canonização, com 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.

Por transferência Bancária (Millennium BCP) IBAN: PT50 0033 0000 45327661658 05 
Por cheque ou Vale Postal: Causa de Canonização do Padre Cruz * Apartado 2661 - 1117-001 LISBOA

Pedidos e agradecimentos do 
Padre Cruz

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 dissestes: 
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, 
socorrendo os necessitados, visitando os pobres e 
encarcerados e convertendo os pecadores.

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

Oração
Senhor Jesus Cristo, que dissestes: Se não vos 

tornardes como pequeninos, não entrareis no 
reino dos céus, olhai para a humildade e simplici-
dade com que o Vosso servo Francisco procurou a 
glória divina e o bem temporal e sobrenatural dos 
humildes, e dignai-Vos glorificar o Vosso discípu-
lo 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.


