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Paulo VI: O Papa que primeiro canonizou S. Josemaría
No passado dia 19 de outubro, o Papa Francisco beatificou um seu antecessor na cadeira
de São Pedro: o Papa Paulo VI, que foi o primeiro a ‘canonizar’ São Josemaria. Este é já o
quarto pontífice romano do século passado a subir aos altares, depois do remoto São Pio X
e dos mais recentes S. João Paulo II e São João XXIII.

Embora, em termos oficiais, tenha sido o então Papa João Paulo II quem canonizou, em
2002, São Josemaria Escrivá de Balaguer, pode-se dizer que já antes o tinha feito, embora
de forma informal, o agora Beato Paulo VI. Com efeito, pouco depois do falecimento do
fundador do Opus Dei e da eleição, como seu sucessor, do recentemente beatificado Álvaro
del Portillo, primeiro prelado do Opus Dei, este filho fidelíssimo de São Josemaria foi
recebido em audiência oficial pelo Papa. Tendo-lhe transmitido a sua dificuldade em assumir
a herança de um santo, Paulo VI tranquilizou o, garantindo-lhe que, agora no céu, o fundador
não deixaria de interceder por ele e por todas as suas filhas e filhos na Obra. Além disso, o
Papa fez saber ao Beato Álvaro que estava persuadido de que São Josemaria tinha sido um
dos homens que mais graças tinha recebido de Deus e que melhor lhes tinha correspondido.

Embora uma tal declaração privada não possa ser considerada equivalente a uma
canonização, que goza da prerrogativa da infalibilidade pontifícia, não restam dúvidas de
que essas palavras do Beato Paulo VI tiveram um caráter profético, na medida em que
prenunciaram o que, depois, um seu sucessor definiria de forma pública e universal.

O Beato Paulo VI não foi apenas o Papa que se antecipou à canonização de São Josemaria,
mas também quem cumpriu a difícil missão de levar a bom termo o Concílio Vaticano II. Ao
seu magistério pontifício ficaram-se também a dever textos de enorme importância doutrinal,
como a Humanae vitae, cujo valor perene foi confirmado no recente Sínodo extraordinário
sobre a família, que houve por bem confirmar e repropor, quase por unanimidade (167 votos
a favor e 9 contra), os ensinamentos desta encíclica profética.
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