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Sobre a vida e fama de santidade da serva de Deus

MONTSERRAT GRASES ,doOpusDei
Montserrat

Grases

nasceu em Barlelona, em
10 de julho de 1941.
Depoi.s de concluir os
estudos elementares, foi
aluna da E€cola Profissional para a Mulher, da
Prefeitura de Barcelona.
Entrou no Opus Dei
em 1957. A sua plena ded'ica~ao

a Deus se carac-

terizou por urna simplicidadje e alegria constantes que, moviida por
um amor grande a Deus
e

as almas, soube, comu-

nicar a todos os que a
rodeavam.
Em junho de 1958 foiIhe

diagnosit'icado

um

ooncer ósseo numa perna,

causa de intensas

dores aceites com alegria e conformidade heroicas, e, finalmente, de
sua morte, ocorrida na
5.ª Fefra Santa, 26 de
mar~

Montserrat Grases e seu pai. Esta fotografia foi tirada no início de 1959.

do ano de 1959.
Desde o verao de 1958 Montse sabia que morreria de cancer no joelho.
Seu sofrimento nesta altura era já bastante intenso.
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Nao tenhas medo a verdade, ainda que a verdade te
Tinha um temperamento acarrete a morte.

Poderia o Senhor descrever

a seu caráter? .

um pouco forte, mas era tamCam'inho, n. 0 34
bém serena e alegre. EnquanJosemaría Escrivá
to a d :; enc;a progredia adquiriu
um extra:; rdinário gra.'1 de maturidade. Nunca pareceu estar
triste ou cJntrari:o.da. Nao pens::iu nela, mas nos problemas
que poderia causar aos outr:: s.
- Tomava sedativos?
- Como foi dura:1te o tempo
- S'.'J Cibalgina e Sedal Merk;
de colégio?
como nao se queixava, ninguém
mas a impressao causada por' - Era urna estudante com::i pensou em dar-lhe qualquer
estas palavras ficou-me gravada, tedas a.s :mtras. Nao foi agarra- ca.isa mais !orte. O Médico
e quando se falou d::> processo , da demais aos livr Js, mas de- acredita que deve ter sofrido
Um dia, algumas
nao fiquei muito admirado.
J monstnu constancia e sentido muitíssimo.
s~manas antes de sua morte,
- Como soube Montserrat lde responsab~li.dade . Gost~va de
da sua dnenc;a?
espartes e d1z1a que podrn ga- quando ainda podia sair da ca- Tinha ido ao médico du-i' nhar urna partida. de tenis p : r- ma, encontramo-la danc;a.ndo
rante bastante tempo e sua que
sabia
c:mtrol =r
seus sozinha no corredc·r. Estava
sempre contente e o único que
_
lh
.
nervos.
perna nao me orava. Ra10s X,
a preocup3.Va eram os outros.
Hnálises, radioterapia, biópsia e
Custava-lhe dar tanto trabalho
finalmente o diagnóstico: sará sua mae, e que C·S que serviam
coma no osso. Decidimos comutivessem de estar pendentes denicar-lhe, mas era difícil achar
la. Faltou-lhe de um modo
o m::imento oportuno. Um dia.
abs::iluto esse egoísmo próprio
de julho, pouco depois da meiadas pessoas doentes; aceitou
noite, estávamos chegando de
sua dc·enc;a com tod3. naturaliSeva; os 'pequen::is tinham-se
dade. Na noite que precedeu
deitado. Montse aproximou-se
sua morte, pediu-me que acende sua m~e e de mim e perdesse as luzes da. imagem de
gun tou-nos abertamente: "O
Nossa Senhora, urna grande feque é que eu tenho?'' Nós lhe
licidade refletiu-se no seu rosto.
explicamos da melhor maneira
Disse-lhe que as luzes poderiam
que soubemos e dissemos que
molestar á pessoa que tinha de
p Jríamos todos os meios posdormir n'.> mesmo quarto e imesí veis para salvá-la; a.cima de
diatamente indicou-me que as
tudo, deixaríamos as coisas nas
apagasse. Até o último momenma:s de Deus. Ela permaneceu
to interessou-se por estes porséria e somente perguntou se
menores e soube privar-se das
sua perna nao poderia ser amcoisas que mais lhe agradavam.
putada. Respondemos-lhe que
Desej e-u morrer?
isto já tinha sido c:msiderado,
- NJ fim s::ifreu muito, es
m0.s que se o fizéssemos só
dias eram tao longos para ela
cJnseguiríam'.ls piorar as coisas.
que nao pode esc:mder seu desejo de ir embora. Desde o primeiro momento aceit:m a marForam infarmados seus
irmaos do que es.tava aconte- te de boa vontade mesmo sendo
cendo?
1urna coisa difícil para urna m6c;a da sua idade, ta:> cheia de
- Foram sabendo a::is pousonhos.
CJs, mas nao fizeram comentárins. Todos procuramos parecer
naturais, tra.tando-a com'.l antes e nao demonstrando preferencias.
- Que acJnteceu entao?

SEU LAR
E SEUS PAIS
A familia Grases acaba o almoc;s. e em alguns minutos cada um volta a'.l sEu trabalho.
Dos nove filhos somente cinco
ficam em casa; dois ra.pazes e
tres meninas. Duas delas sao
gemeas e a cac;ula tem sete
anos. O filho mais velho· está
no Seminári::i, o segundo estuda engenharia em S. Sebastian
e a segunda das moc;as acaba
de entrar para o Opus Dei, comJ Montserrat.
A casa é simples e as divisoes sao . bem apmveitadas.
Mesmo sendo urna familia numerJsa, tudo está em ordem.
O quarto de M:mtse só tem a
cama, duas cadeiras e urna escrivaninha. O quarto. onde morreu é msis amplo e tem mais
luz. Em frente á cama há um
oratório de NJssa Senhora de
Montserrat; seu último olhar
fóra para esta imagem.
Quando Montsita estava
doente pensaram a.lgumJ. vez
que poderia ser urna santa ?
- Nao, nunca imaginamos.
Eu só pensei que era um prJdígio de grac;a, resp::indeu seu
pai. Quando se ve como é difícil levar até o fim a. luta diária, nao se pode deixar de admirá-la, urna mocinha de 17
anos que soube tao bem suportar sua doenc;a.
Ficaram surpreendid::is
quando souberam que se iniciava o processo de sua beatifica.c;ao?
Eu surpreendi-me, mas
na:> me estranhei. Tres dias depois de ter morrido Mcntse,
encontrei-me com um ami<:ro·
como sabia que minha filha ;u~
portara tao bem sua do2nc;a,
nao soube se deveria dar-me
os pesames ou nao. Disse-me
que pensava que o processo de
beatificac;ao p::ideri:i ser iniciado. Nada parecid::c> com istJ tinha me passado pela cabec;a,
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Foi para s::u quarto, rezou

á Nossa ¡_,·cnhora., seu exame de

c::>nsciencia, c:mo todos os dia:;
e pouco depois adormeceu.
Os pais de Montserrat lembram-se de tudo isto com tanta serenidad e que nos da'.l a impressao de que sua filha na::>
morrera.
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- Teve muitas dores?
- Nunca se queixava, mas
nós percebíamos quando a dor
se fazia sentir. Tinha grandes
olheiras. Os tratamentos porque teve de passar Liram um
ma.rtíri::i; a perna ficou enorme, .
doía-lhe muitíssimo e até a pele
rach::iu.

1
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Quando falava d'.l céu
e da Santíss.ima Virgem iluminava-se-lhe o rost'.l de alegria.
Depois de saber o diagnóstico,
tez urna viagem a Roma e conheceu o Fundad'.lr e Presidente Geral do Opus Dei:, Monsenhor Josemaria Escrivá. :Este
disse-lhe que cteveria rezar por
sua cura.; e emb:::>ra Montse
nunca pensasse em pedir um
milagre, obedeceu imediata- CURAS

meu filho, pois estava desanimada. Fez urn: bom exame.

OUTROS FAVORES

m~nte.

Comunico que recebi urna
- Como foram seus últim'.ls gra<;a por intermédio de Montmomentos?
serrat Grases. Tinha um rim
atrofiado que precisa va ser'
~ Morreu
numa 5.ª Feira
Santa. Na última hora quase extraído, fiz urna. ora<;ao a Deus
niio podia falar e era muito di- pol' 1sua intercessao. Quando
fícil entende-la; tra.t:::>u de di- tirei nova radiografía 0 rim es-1
zer algo que finalmente c'.lnse- tava em perfeito estadCl.
gui compreender; repeti devagar: "Voce diz que está bem?" 1
M. L. P. de C.
Com grande satis.fa<;ao respon- s. José de Ri:) Freto. (S. P.)
cteu: "Isso mesm:o, isso mesmo."
Pouc:::> dep:'.lis morreu, completamente em paz.
Sinto o contentament:.i de
c'.lmunicar-lhe que recebi por
Traduzido d:::> ingles por 1 intercessao de Montserrat Gra.PALOMA BILREIRO
ses a gra<;a de um.:i. ~ura.
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Havia muito tempo que rezava para alcan(;ar urna deter-

R. P.

minada grap. e nao conseguia. I S. Jos.é de Rio Freto.
Recor!'i entao com toda devo<;a:.i a Montserrat. No• quinto

cs.

P.)

dia da novena já a havia alcanMeu marido foi á cidade fazer urna compra, deixou o fic;ado.
Pouso Alegre. CM. G.) lh'.l mais velho encarregado de
M. P. de O.
queimar urnas coisas num lugar
onde nao havia perigo nenhum;
aconteceu que entendeu errado
Recebi a ora<;ao da serva de e o fogo foi em dire<;ao de uma
Deus, Montserrat Grases, e urna ma.ta, o s:il estava muito quennoite estando doente, atacada te e o vento era forte. Quando
de sinusite, nao podia ~espira.r, soube que o fogo tinha entrado na mata tive a impressao
estava exausta; lembre1-me de
fazer urna prece e pedir urna de que ia queimar a mata inteirinha, olhei para a f.:itografia
gra<;a. Melhorei log'.l, p:::>dendo
L. A. de F.
. dessa mocinha e roguei-lhe que
Alpinípolis. CM. G.) respirar.
me socorresse nas minhas afliOutra. vez,meu afilhado, que 1 <;6es.
mora comigo, s·aiu do escritório
Pedi chorando a::> meu cunhaVen~o comunicar-~he~ que al- 1 ás 3 h. da tard_e pa.ra fazer um do que f6sse buscar n menino;
cance1 urna gra<;a p_r mterces- pagamento e as 7,30 o chefe ele foi depressa e ficou admisáode M:.intserrat Grases.
dele veio em minha casa, preo- rado pois, quando chegou lá, o
Minha filha de 7 anos preci-1 cupado, nao sabendo o que ti- fogo estava ·a pagando sozinho.
sava extrair diversos dentes e nha acontecido. Fiquei muito :Ele mesmo achou que foi um
inclusive um pe-rmanente que nervosa, pEdi a gra<;a de ter milagre. A fé move montanhas.
estava c'.:lm o ca.nal exposto denotícias dele até ás 9 h. da. noi- ·
veria ser aplicada anestesia.
O. da S. O.
te.
As 8,30 ele apareceu sa:.i e
Preocupada com isto, deparei
S. Paulo (capital)
salvo.
Prometi
que
escreveria
na dh anterior com urna estampinha de Montserrat, impl'.J>- contando o que me a.c onteceu.
rei-lhe com muita. fé e prometi
E.M.
que, se tudo corresse bem lhes
S.
Paulo
(Capital)
cJmunicaria. Felizmente nao
b:.iuve hem'.lrragia, nem dor.

l

Pedi a Montserrat Grases a
Itapira (S. P.) gra<;a de a.judar nos estudos de
O .F. B.

1

A relativa e pobre felicidac'e l'.:fo egoísta que se encerra em sua torre
de marfim, em sua própria carcar;a ... , nao é difícil de conseguir nest,e
mundo. Mas a felic:dade do egoísta nao é duradoura.
Será que queres perder, por essa caricatura do Céu, a felicidade da
Glória, que nao terá fim?
Caminho n. º 29 -
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CARTAS
AGRADECEMOS O ENVIO DOS
SEGUINTES DONATIVOS:

IXJ

* Imagino que Montse pode ser
logo chamada de santa porque
sofreu mas nao fez alarde da
sua dor. Teve um pouco de
medo - eu também teria - mas

L. A. de F. AlpinópJlis

enfrentou a m:orte com um sorEsta fólha é envía.da gratuiriso.
G. B. 1tamente a tódas as pessoas que

*

Vieram-me

aos

lágrimas

clhos enquanto lia o artigo no
Catholic Miss. Nunca, soube de
nenhuma menina tao santa e
corajosa como Montse . Espero
que possa ser como ela foi.

estiverem interessadas em conhe1cer a vida e o processo de
beatifica<;ifo de Montserrat Gra1
•
ses. Os que deseJarem
propagar
a sua devo<;ao ou manifestar o
seu agradecimento pelos favores recebi,dos podem contribuir
com su as esm•olas para a edi<;io
desta publica()a.0 e para o desenvolvimento dos apostolados
em que Montserra.t trabalhava.

G. M. H. N . York. 1

...

Cr$
M. L. P. de C. S. José de
Rio Freto . . . . . . . . . . . . 2 . 000
O. da S. Porangaba .....
500
( M . G.)

ORA<;A.O PARA A
DEVOQA.O PRIVADA
Oh Deus, que conccdestes a V0~3a Serva Montserrat a gra~a de urna
entreg1a serena e alegre
a vossa Divina Vontade,
vivida com admiráve·l
simplicidade em meio do
mundo, fazei que eu me
santifique também no
cumprimento de meus
d'everes cotidianos; dignai-vos glorificar a vossa Se rva e concedei-me
por sua intercessao o
favor que vos pe~o . . .
(pe~a-se). Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria
e Glória.

500

. ........ .. ... .

R. P . B. S. José de Ria

Freto . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

P. V . F. s. Joao da B oa
Vista . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
A. F. L. Capital ........ 3 . 000
2.500
L. O. Ria de Janeiro
5.000
M. de C. J. Campinas

1

*

Recebemos o boletim infor-

mativo sobre a vid a de Montserrat. Gastaríamos de conhecer a
biografía desta alma crista.
Agradecemos e pedimos a
Deus que continue suscitando
almas como esta para exempl::i
da juventude.

~

(g)

De acórdo com os decreto s do P a pa Urbano
modo

VIII,

declaramos que d e

algum se pretende prevenir o

juízo da lgreja, e

que esta

Ora ~iio

nao tem nenh u m a fina lidade de culto

l. L. l. S. Paulo (Capital )

público .

------·- - ·- --------------------------(Esta fólha publica-se com censura eclesiástica.)

Pedimos aos nossos leitores que nos enviem
nomes de pessoas a quem possa interessar
receber esta. publica9ao.
Remete: Pe. MANUEL CORR:E:A
Av. Prof. Alfonso Bovero, 175
Sao Paulo - Capital

ESTA FóLHA

É

PUBLICADA EM ALEMAO, ESPANHOL, FRANC:ES, ITALIANO, INGLES EPORTUGU:ES
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