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São Josemaria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, faleceu
no dia 26 de Junho de 1975, razão pela qual a sua festa litúrgica
ocorre nesse dia, o do dies natalis, ou seja, do seu nascimento para
a vida eterna. A dimensão eclesial da sua vida e apostolado levaram
muito para além dos confins do Opus Dei a sua devoção e, por isso,
não é de estranhar que, num país como a Itália, perto de noventa
praças e ruas ostentem já o seu nome, em reconhecimento pela
santidade da sua vida e eficaz intercessão.
Mais do que um teólogo, que nunca foi em sentido próprio, ou um
intelectual, ocupado apenas com questões teóricas, S. Josemaria
foi, sobretudo, um pastor. Poder-se-ia até dizer que a sua
mentalidade foi sempre a de um gestor, ou seja, a de alguém que,
tendo recebido uma missão, procura optimizar os recursos
necessários para a sua realização. Neste caso, como é óbvio, a
incumbência era de carácter sobrenatural, como espirituais também
foram, e serão sempre, os principais meios a usar para a realização
desse desígnio divino.
Mas a empresa apostólica que deveria realizar exigia também
instrumentos humanos e meios materiais. Neste sentido, São
Josemaria foi um extraordinário gestor de um empreendimento
invulgar. Quando lhe foi dado fundar o Opus Dei, era apenas um
jovem sacerdote de 26 anos, a graça de Deus, bom humor e mais
nada. Quando morreu, esta obra de Deus estava já espalhada pelos
cinco continentes e contava com sessenta mil fiéis de todas as
condições, entre os quais mais de mil sacerdotes seculares.
Qual a receita do sucesso? Sem dúvida, a graça de Deus, mas
também o seu trabalho esforçado, persistente, sacrificado. Mais do
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que gestor de uma grande empresa, S. Josemaria foi, sobretudo, o
pai de uma numerosa família, que amava em cada um dos seus
membros, com todo o seu coração paterno e materno.
Uma boa gestão não se afere apenas pelos resultados económicos
alcançados, mas também e principalmente pela realização de cada
um dos seus intervenientes. Que ninguém se sinta apenas um
número de uma engrenagem produtiva, mas alguém que, qualquer
que seja o seu posto, é querido pessoalmente. Que cada gestor,
sem paternalismos nem mimetismos escusados, saiba criar, na sua
empresa, um ambiente verdadeiramente familiar, onde a
imprescindível exigência profissional seja sempre temperada pela
suave fragância da caridade cristã.
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