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Como chegar

Autocarro:
• Linha 52: parte da
Piazza San Silvestro
com paragem em Viale
Bruno Buozzi
• Linha J 7: parte da
piazza San Silvestro
com paragem na 
Via F. Siacci
• Linha 926: parte da
Piazza Cavour com  pa-
ragem na Piazza 
Don Minzoni
• Linha 910: parte de
Termini com  paragem
na Via F. Siacci

Metro:
• Linha A: estação 
Flaminio (30 minutos a
pé). Na Via Flaminia, em
frente ao Ministério da
Marinha, há uma para-
gem do autocarro 926
• Linha B: estação 
Policlinico. Próximo da
estação de metro, par-
tem os eléctricos 3 ou
19, com paragem na
Via Aldrovandi

Eléctrico:
• Linha 3 e linha 19 :
paragem na Via Aldro-
vandi

Roma

Santa Maria da Paz
Igreja Prelatícia do Opus Dei

Lugar de oração
onde está sepultado

São Josemaría Escrivá

i

M

Viale Bruno Buozzi, 75
00197 Roma
Telefone: 06-808961

Aberta das 8.30 às 20.45 (entre
as 14 e as 17 horas, entrada por
Via di Villa Sacchetti, 36).

Missas: todos os dias às 8.30 e
às 12.00 horas.

Confissões: em italiano, inglês,
espanhol, francês, alemão e
português.

Se um grupo quiser avisar da sua
chegada com um antecedência
ou se um sacerdote deseja cele-
brar a Santa Missa,pode telefonar.

Telefones úteis
Turismo da Cidade de Roma:

06-36004399
Aeroporto de Fiumicino:

06-65951 (central) 
06-65953640 (chegadas e 
partidas)

Estação Termini:
848-888088

Rádio-Táxis:
06-3570, 06-4994, 06-8822

© Gabinete de Informação da 
Prelatura do Opus Dei em Roma
http:// www.opusdei.org
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A IGREJA
No dia 31 de Dezembro de 1959, São Jo-
semaría celebrou Missa em Santa Maria da

Paz pela primeira vez. A partir
da erecção do Opus Dei como
Prelatura pessoal, tornou-se
Igreja Prelatícia.
A razão de ser do título desta
Igreja e da imagem que a presi-
de é a devoção de Mons. Escri-
vá a Nossa Senhora.
Na cripta da Igreja, ficam a Ca-

no cumprimento dos deveres familiares,
profissionais e sociais. Josemaría Escrivá
foi viver para Roma em 1946, movido
pelo seu amor à Igreja e ao Papa e pela na-
tureza universal do Opus Dei.A partir da
Cidade Eterna, difundiu pelos cinco con-
tinentes o chamamento à santidade de to-
dos os fiéis cristãos. Faleceu em Roma no
dia 26 de Junho de 1975. Foi canonizado
pelo Papa João Paulo II no dia 6 de Outu-
bro de 2002.

O seu corpo está sepultado numa urna
debaixo do altar de Santa Maria da Paz.
Milhares de pessoas de todo o mundo in-

vocam a sua intercessão perante
Deus para os mais variados favores.
Muitos deslocam-se à Igreja Prelatí-
cia para rezar mais intensamente
pelas suas intenções pessoais ou
para agradecer favores recebidos
por sua intercessão.

“São Josemaría foi escolhido pelo Senhor
para anunciar a vocação universal à
santidade e para indicar que a vida
de todos os dias, as actividades co-
muns, são um caminho de santifica-
ção. Poder-se-ia dizer que ele foi o
santo da normalidade. Com efeito, ele
estava convencido de que, para quem
vive segundo uma perspectiva de fé,
tudo é ocasião de encontro com Deus,
tudo se torna estímulo à oração”. 

Papa João Paulo II

“Deus ama todos os homens e quer que
todos O amem – todos, independente-
mente da situação pessoal, posição so-
cial, trabalho. A vida normal do dia a
dia é algo de muito valioso. Todos os ca-
minhos na terra podem ser uma oportu-
nidade para  encontrar Cristo, que nos
chama para nos identificarmos com Ele e
executar a sua missão divina – exacta-
mente no lugar onde Ele nos encontra”.

São Josemaría Escrivá

UM INTERCESSOR PERANTE
DEUS

São Josemaría Escrivá de
Balaguer nasceu em
Barbastro, Espanha,
em 1902 e foi orde-
nado sacerdote em

1925.No dia 2 de Ou-
tubro de 1928,por ins-
piração divina, fundou

o Opus Dei, abrindo um
caminho novo de santi-

dade no meio do
mundo, no traba-
lho profissional e

Capela do
Santíssimo 
Sacramento

No átrio da Igreja,
está a pia
baptismal, em que
São Josemaría foi
baptizado em
Barbastro. Nela
foram também
baptizadas a Mãe,
Dolores Albás,
e a irmã, Carmen.

São
Josemaría
Escrivá 
em Santa Maria 
da Paz

Rosa de madeira
que São Josema-
ría encontrou no
bosque de Rialp
(Espanha), em
1937. Sempre a
considerou como
uma carícia de
Nossa Senhora
num momento de
grande tribulação.
Encontra-se na
parte posterior da
nave da Igreja
Prelatícia. Santa Maria da

Paz. Retábulo

pela do Santíssimo e os confessionários.
São Josemaría incentivou a frequência
dos sacramentos da Reconciliação e da
Eucaristia, dádivas de Deus aos homens,
seus filhos, e fontes de alegria e de ver-
dadeira paz.

Na cripta, está sepultado D. Álvaro del
Portillo (1914-1994),Bispo e primeiro su-
cessor de São Josemaría à frente do Opus
Dei.

“Santa Maria é – assim a invoca a
Igreja – a Rainha da paz. Por isso,
quando se agitar a tua alma, o am-
biente familiar ou profissional, a
convivência na sociedade ou entre os
povos, não cesses de aclamá-la com
esse título: «Regina pacis, ora pro no-
bis!», Rainha da paz, rogai por nós!
Experimentaste-o alguma vez, quan-
do perdeste a tranquilidade?... – Sur-
preender-te-ás com a sua imediata
eficácia”. 

São Josemaría Escrivá

Altar onde repousa o corpo de 
São Josemaría

Via Sacra, XII estação: Jesus
morre na Cruz. Cerâmica

6 de Outubro de 2002
Canonização do Fundador do Opus Dei


