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Para dar sugestões, comunicação de graças, consultas e envio de donativos para a 
Causa, podem dirigir-se a: 

DEPARTAMENTO DE CAUSAS
Causa de Canonização do Venerável Padre Usera
Calle Asura, 90 - 28043 MADRID
Tel.: (34) 913 001 746 
E-mail: dptocausas@amordedios.net
www.amordedios.net

Pedimos às pessoas que obtêm graças por intercessão do Venerável P. Usera, e no-las comunicam, 
tenham a bondade de assinar a descrição das mesmas a fim de que estas possam ser publicadas.

o céu sE abriu E o Espírito santo manifEstou-sE

O Batismo de Jesus não foi um acontecimento mudo e silencioso. 
Houve grande festa. Todos os que estiveram presentes puderam 
escutar e ver. Uma voz que trespassava o espaço físico se fez 
ouvir e falava de uma identidade mística d’Aquele neófito que 
orava submergido nas águas do Jordão, e inclinava a sua cabeça 
diante de João Batista. Sim sabemos que João ouviu e viu toda a 
teofania, declaração do Pai celestial referida a Jesus: «O céu se 
abriu e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma visível, como 
uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu 
Filho muito amado; em ti pus o meu encanto». Isto nos conta 
Lucas no seu Evangelho (Lc 3,21-22). 

Deus Pai abriu as portas do seu mistério e deu-nos a conhecer 
melhor a sua totalidade enviando sobre Jesus o seu Espírito. Pai, 
Filho e Espírito Santo são um em Jesus, Deus connosco. Estas 
portas de Deus se abrem sobre cada batizado, com a fórmula «Eu 
te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo».

«O Evangelho simboliza a verdadeira liberdade dos povos, 
contém em si a paz do mundo, o esplendor da ciência 

e a glória da virtude» (Padre Usera) 

O ESPÍRITO SANTO 
FECUNDOU E ENRIQUECEU 

O PADRE USERA 
COM FRUTOS ABUNDANTES

Anónimos: 50 €; 100 $; 70 $.

ORAÇÃO
Para rezar em privado - Com licença eclesiástica

Senhor, Vós que concedestes a Jerónimo Usera 
um dom especial de amor gratuito, dai-nos tam-
bém a nós um zelo infatigável e um amor ardente 
que nos leve a entregar-nos ao bem dos irmãos, e 
concedei-nos por sua intercessão a graça que hoje 
vos pedimos...

Glória ao Pai...

«...a boa semente dá o seu fruto no de-
vido tempo, com naturalidade e sem 
violência» (Padre Usera). 

Jerónimo Mariano Usera, 
como todo cristão, 

era depositário 
desta presença, 

semente de graça, 
que podia crescer ao ritmo 

da sua vida humana, 
como crescia em experiência 

e sabedoria.



Jerónimo Usera, Fundador da Congregação das Irmãs doAmor de Deus Jerónimo Usera, Fundador da Congregação das Irmãs doAmor de Deus

a imagEm dE JEsus dE nazaré

Jerónimo Mariano Usera, como todo cristão, era depositário desta pre-
sença, semente de graça, que podia crescer ao ritmo da sua vida humana, 
como crescia em experiência e sabedoria. Teve a estrela providencial de ser 
guiado por uma correta educação cristã, apesar dos ambientes sociopolíti-
cos da época, nem sempre favoráveis. Cresceu à imagem do amigo, com-
panheiro e mestre interior, Jesus de Nazaré, que lhe cativou desde a sua 
adolescência. 

Podemos intuir nele um núcleo luminoso e ardente que lhe guiou e im-
pulsionou a reproduzir, na medida humana, os exemplos da vida do próprio 
Jesus ao longo de toda a sua existência. Quando falamos de intuição é a 
partir do que conhecemos, porque é impossível entrar na interioridade de 
uma pessoa se ela mesma não abre o seu mistério, e muito mais quando 
existe uma distância cronológica considerável. Mas contamos com teste-
munhos de vida indiscutíveis: a Palavra e os factos de Jesus são as pautas 
pelas quais o Espírito conduziu o Padre Usera e ele se deixou conduzir. 

«pElas suas obras os conhEcErEis»
Na sua interioridade moviam-se como gérmenes sagrados a fé, a esperança 
e a caridade, valores que o Espírito Santo apoiou juntamente com o seu 
esforço e disciplina de fidelidade à oração, do estudo da Palavra de Deus 
e do serviço aos irmãos. Os testemunhos recolhidos na declaração do Pro-
cesso de Beatificação assim o afirmam. Se o critério das «boas obras» é o 
que o próprio Jesus dá por válido para distinguir o profeta, é este mesmo 
testemunho ao qual podemos acudir quando tratamos de oferecer a vida do 
Padre Jerónimo Usera como testemunho de Deus para o nosso mundo. Por 
mais mudanças que se culpabilizem nas nossas culturas e estilos de vida, 
sempre ficará a validade daquilo que dá a vida em seguimento de Jesus 
Cristo. Só um guia certeiro pode infundir-nos o instinto do bom caminho, 
ali onde a necessidade chama e aparece a luz. O que podem valer os discur-
sos e ideologias…?

copiamos um parágrafo dos Escritos do papa francisco a este respeito: 
Está dito «pelas suas obras os conhecerão», tem a sua fonte no Evangel-
ho… Jesus disse isto para nos dar um critério que nos ajude a distinguir 

entre os verdadeiros e os falsos profetas. […] Para Jesus está claro: as 
obras, os factos, as atuações concretas… quer dizer, não se trata de pa-
lavras eloquentes e grandiosas, nem de figuras que nos atraem pelo seu 
palavreado ou por uma aparência deslumbrante… Não! O critério de veri-
ficação são as obras… Ouvir não só o que dizem mas observar como vivem, 
como atuam… Porque, como disse Jesus, a árvore se conhece pelos seus 
frutos… Quem tem o Evangelho no seu coração, atuará em conformidade 
com o que diz o Evangelho… Em vez disso, quem atua, julga e convida 
a atuar e a julgar a partir de critérios distintos do Evangelho, não é um 
discípulo de Jesus e, portanto, não merece ser escutado e, menos ainda, 
seguido… De que me serve dizer que se deve perdoar se, à hora da verdade, 
guardo rancor no meu coração?

o Espírito santo Está também connosco quando nos aproximamos da 
vida do nosso Venerável Usera e cujo Carisma é nosso património espiri-
tual. Foi derramado abundantemente no dom da vida; Ele é e continua a ser 
«senhor e dador da vida». Está de forma mística e santificadora em pleni-
tude desde o dia do nosso bautismo sacramental, onde nos consagra como 
prenda de Deus Pai para a vida eterna, e como tal, nos cuida. Ele auxilia e 
assiste especialmente a Igreja desde que Jesus assim o disse e fez. O após-
tolo Pedro, no dia de Pentecostes, no-lo aclarou: «Deus ressuscitou a Jesus 
e disso todos somos testemunhos… Ele recebeu do Pai o Espírito Santo, o 
qual, por sua vez, repartiu… Voltai-vos para Deus e batizai-vos cada um em 
nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os vossos pecados e rece-
bereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa é para vós e para os vossos 
filhos, e também para todos os que estais longe» (Act 2,32ss).
Quando o invocamos mental e carinhosamente, Ele torna-se mais percetível 
no nosso espírito com as suas inspirações e outras formas surpreendentes 
de ativação das nossas potencialidades e faculdades, e o mesmo por outras 
mediações, fórmulas de oração, pessoas especialmente experimentadas na 
prática das virtudes cristãs. Quando o Espírito quer, toma as nossas palavras 
como suas e reveste-as de poder, o poder dos humildes. 
Apresentemos a Deus as nossas necessidades com fé e humildade, para que 
lhes dê uma resposta favorável por intermédio do Padre Usera, seu servo e 
amigo.


