
FRANCISCO

Si me falta o AMOR...
“Deus é amor, 

e quem permanece no amor
permanece em Deus

e Deus nele” (1 Jo 4, 16).

A fé cristã tem o AMOR  
no centro de seu ser : DEUS É AMOR:

Deus não pode adotar outra atitude que a de sempre encher 
de amor a todas suas criaturas. 

Desde aí, também la essencia de toda pessoa é o amor:  
“a imagen de Deus os criou” (Gn 1, 27b), 

e sua plenitude, como a de Deus, é amar, amar sempre.

As figuras mais relevantes, mais destacadas, como seguidoras  
de Jesus chegaram a ser, precisamente, porque viveram 

o amor de Deus e a Deus, –e o derivado disto é necessariamente  
o amor aos outros–,  

em um grau fora do normal.

A própria palavra do cristão, 
sobretudo daquele que alcança a santidade, é:  

“Acreditamos no AMOR”, dita de mil maneiras...

É o caso do servo de Deus Francisco Butiñá.
Começou o recorrido de seu itinerário vocacional 

com o decidido e profundo desejo de identificarse com Jesus 
e de servi-lo, com toda alma, trabalhando por darlhe a conhecer 

e animar ao maior numero possível de pessoas a viver sua fé cristã 
querendo alcançar a santidade. 

Seguindo sua trajetória, encontramos que este propósito foi 
crescendo, claramente, em profundidade e amplitude ao largo 

de toda sua vida, de tal modo, que podemos dizer que Jesus 
ocupava o centro de seu coração e era o motor de sua caridade 

apostólica com todos, grandes e pequenos, especialmente 
com estes últimos. 

Em alguns breves parágrafos sobre a figura humana e espiritual 
do Servo de Deus, suas Josefinas aludem várias vezes a sua caridade, 

simplicidade e zelo apostólico, virtudes “das que tão sólidas 
lições e não menos exemplos lhes dava”

(Historia do Instituto das Religiosas Filhas de São José.  
Tomo I. Gerona 1942, P. XXII). 

“O fogo de fervor que ardia en sua alma não lhe dava 
momento de descanso e abarcava o mundo inteiro... 

fazendose amar e desejar em todas partes por sua caridade 
e simplicidade e assim era o Pai da Caridade, 

como lhe chamavam conhecidos e desconhecidos” 
(Historia do Instituto das Religiosas Filhas de São José. 

Tomo I. Gerona 1942, P. XXIII).
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FRANCISCO BUTINHÁ I HOSPITAL, S.J.
Fundador das Servas de São José e das Filhas de São José

Nasce em Banholas (Gerona), capital da comarca do Pla de l’Estany, no dia 16 de abril de 1834.
Em sua juventude, ao mesmo tempo que colabora ativamente na oficina familiar de cordões, realiza estudos no seminário de Gerona, e aos 20 

anos ingressa na Companhia de Jesus no dia 24 de outubro de 1854. Foi ordenado sacerdote no dia 29 de julho de 1866 em León.
Exerce o ofício de professor no seminário de Salamanca de 1870 até abril de 1874, data marcada pelo desterro dos Jesuítas de Espanha. 
Especialmente sensível às necessidades da classe trabalhadora, a ela dedica as melhores forças. Assim, em janeiro de 1874 inicia em Salamanca a 

congregação das Servas de São José. Ao Ano seguinte, com a mesma finalidade, em Calella de la Costa (Barcelona) reúne outro grupo de Jovens 
trabalhadoras, que dá origem à congregação das Filhas de São José.

Butiñá leva na entranha estas duas identidades: é do mundo operário –“sou filho de um trabalhador”– e é religioso, membro bem ativo da 
Companhia de Jesus –“...Pedi-lhe que me dê o verdadeiro espírito da Companhia”. Vive em radicalidade seu seguimento de Jesus em Nazaré. 
E isto faz que seu zelo apóstólico seja incansável, e que se desfaça em uma pregação constante –de maneira especial às pessoas simples–; em 
incessante direção espiritual, através de exercícios , e pelo sacramento da reconciliaçao, sobretudo; e no constante labor de escritor e plubicitário 
religioso para chegar ao maior número de pessoas e animar sua fé em Jesus que, com Maria e José, trabalha em Nazaré.

“Amante de sua vocaçao” e “operário incansável na vinha do Senhor”, falece em Tarragona no dia 18 de dezembro de 1899.

Noticias de la causa
Processo en Roma: Com a clausura do Processo Diocesano, todo o material do processo já estava em Roma no dia 27 de março 
de 2019. Foi entregado na Congregação para as causas dos Santos ao dia seguinte, 28, pelo postulador pe. Pascual Cebollada, sj. 
e pelas portadoras Eulalia Ramírez,ssj e M.ª Pilar Marquínez, fsj. Como informávamos na FOLHA INFORMATIVA extraordinária, 
anterior a esta.
Mons. Pappalardo, encarregado do material que chega sobre as causas na Congregação para as causas dos santos , comunicou ao 
postulador a data para abrir a causa do P. Butiñá: 5 de julho de 2019. 
O pe. Pascual Cebollada já pediu também o estudo da causa. Neste ponto estamos. Seguimos colocando tudo nas mãos do Señor. 
P. Manuel Revuelta, sj.:  Presidiu o trabalho da Comissão Histórica na Causa do Pe. Butiñá. Uma vez reunidos e estudados os numerosos 
documentos a seu respeito, ele deu corpo à opinião sobre a personalidade e a espiritualidade do servo de Deus que esta Comissão 
apresentaria. O padre Revuelta nasceu em Población de Campos (Palencia) em 1 de janeiro de 1936 e morreu em 16 de julho de 2019 
em Salamanca.

Colaboram economicamente com a causa: F. Cantarero (Gerona). S. C. (Gerona). Devoto del P. Butiñá 
(Bañolas).

ORAÇAO
Senhor, Pai de Bondade,

te damos graças
porque revelaste a Francisco Butinhá

o misterio da salvação contido
na vida oculta de Jesus em Nazaré
e o impulsionaste a transmití-lo,

com ânimo incansável
principalmente aos operários, 

 para encaminhá-los à santidade
“irmanando a oração com o trabalho”.

Que o testemnunho de sua vida
nos ajude a seguir Jesus Operário 
e a viver o Evangelho do trabalho.

Em suas mãos te apresentamos 
esta necessidade que sentimos:

(diga a graça que se deseja)

aneurisma e reparar a artéria. Foi um procedimento cirúrgico arriscado que exigiu um grupo 
de especialistas altamente qualificados. Por esta razão a residente de cirurgia vascular se 
encarregou de programar as agendas dos cirurgiões vasculares, neurocirurgiões e anestesista 
mais capacitados, e de reservar a sala de cirurgia adequada às necessidades do procedimento. 

No dia 9 de dezembro às 5:25 da manhã, recebemos a ligação de minha mãe, que se 
encontrava hospitalizada, dando-nos a notícia de que por volta das 7 da manhã estariam 
começando a cirurgia. Neste momento todas as correntes de oração cobraram mas 
força. Minha tia, Ir. Rosario, muito amavél, foi uma grande companhia nestes momentos de 
espera, incerteza e angustia, apoiando-nos sempre, dando-nos a tranquilidade que tanto 
necessitávamos.

Por volta das 13:15 da tarde, nos informaram que a cirurgia tinha sido realizada com 
êxito. Minha mãe, com graça de Deus, saiu consciente do procedimento; os médicos 
estavam muito contentes e impressionados de vê-la acordada, pois a maioria dos pacientes 
submetidos a este tipo de intervenção devem ser induzidos a coma para que seu sistema 
possa resistir. E também não foi necessária a reconstrução da artéria através de um enxerto. 
Segundo os médicos, a artéria cedia; era mais flexível que o comum. Esse dia minha mãe 
voltou a nascer, foi transferida à UTI com suporte de oxigênio e líquidos. Graças a Deus, 
seu sistema respiratório foi muito forte e não requereu de intubações nem de ventilação 
mecânica: outra graça divina!

Até o dia 11, incluído, foram três dias críticos, já que a pressão subiu a níveis muito 
altos e o coração também teve que bater aceleradamente, mais pela graça de Deus e do 
pessoal médico tudo saiu bem e minha mãe resistiu estes momentos nos que o organismo 
incrementou de forma excessiva sua atividade cardiovascular e pulmonar. Nesta data, pela 
tarde, minha mãe se estabilizou completamente ; pressão arterial, frequência cardíaca, 
frequência respiratória e saturação de oxigênio; as constantes normalizaram.

Dois dias mais tarde minha mãe recebeu alta de hospitalização. Deus permitiu que tudo 
se passasse da forma mais perfeita possível. Ele que faz bem todas as coisas, permitiu que, 
superasse as previsões iniciais, nessa data ela regressasse conosco à casa e nos preparássemos 
para celebrar o Natal. 

Foi um grande e bonito presente de Natal, pois minha mãe voltou a viver e a ser a 
mãe amorosa que sempre foi. Deus nos ensinou que Ele está sempre acompanhando-nos e 
colocando anjos em nosso caminho. No dia 17 de fevereiro do ano seguinte a minha mãe, 
pelo momento ,fizeram seu último controle pos-cirúrgico, no qual o médico a encontrou 
muito bem. 

E assim continuou até junho de 2018. Na manha do dia 21, minha mãe sofreu uma 
ruptura espontânea da Artéria Vertebral Esquerda. Apresentava um infarto cerebeloso; 
esteve inconsciente por um espaço de 7 minutos, durante os quais a auxiliamos meu pai e 
eu aplicando-lhe acupuntura em uns pontos de emergência. Novamente nos encontrávamos 
frente a uma prova forte em nosso caminho pois por essas semanas minha mãe apresentava 
problemas para caminhar, para movimentar-se e falar. O diagnostico apresentou uma 
extranha condição genética chamada Fibrodisplasia Muscular (FMD), enfermidade que afeta 
as paredes arteriais. E nos disseram que tal mal formação estava em todo o pescoço e que 
uma intervenção cirúrgica na zona seria catastrófica. Avaliada toda a realidade, viu-se que a 
melhor opção era lidar com o caso com medicamentos anticoagulantes e não operar.

Nos momentos de incerteza e dificultade, sempre contamos com o valioso apoio das 
Irmãs Filhas de São José, e pela graça de Deus, atualmente , 2019, minha mãe recuperou todas 
as suas qualidades neurológicas e leva uma vida normal. 

Por meio desta experiência, como familia Suárez Gómez, queremos dar um 
agradecimento especial às Irmãs, que nos ajudaram a rezar. E a intercessão do Pe. Butiñá, seu 
fundador, a sentimos muito real em nossa família e na vida de cada um.

Luis Santiago Suárez Gómez. Bogotá, 11 de Novembro 2019

Para receber mais informação, notificar depoimentos, 
comunicar agradecimentos ou ajudas para a causa:

dirigir-se a qualquer casa das duas congregações ou ao

Secretariado P. Francisco Butiñá. Causa de Canonizaçao.
Gral. Asensio Cabanillas, 18 - 28003 Madrid (Espanha)
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel.: 91 533 09 97
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Sarcófago onde repousa 
os restos mortais de P. Butiñá.

Cripta da Igreja na Casa 
Mãe das Filhas de São José.
Gerona 

E em outros escritos Com a intercessão do Pe. ButiñáDessa abundância do seu coração, nascia como acabamos de ver, sua 
ação. Mas também falavam sua boca e sua caneta, pois não se cansava de 
propor a caridade como distintivo do cristão e de propagar seu papel central 
no crescimento da vida cristã e na santidade:

Mª SG,fsj. Madrid

    O QUE A CARIDADE TERÁ?

“No campo da vida,
se os abrolhos abundam,
 não faltam também flores;
  e a alma de toda flor
  é a santa caridade.
  ¿Palpita em teu coração?

Ama o que nada ambiciona,
quem não pede ser querido
 prêmio, louros, nem coroa.
Quem esquecido e vendido,
segue querendo e perdoa;

que o amor, filho do Céu,
  perene foco de luz
 e manancial de consolo,
não tem mais que um modelo:
Cristo, vencendo na cruz.

 O que a CARIDADE terá
que tanto a alma embeleza?”

–F. Butiña–
(Transmitido pelas primeiras Irmãs)

Os cinco baixos relevos que aparecem na frente do sarcófago refletem as cinco virtudes que, 
segundo as primeiras Irmãs, caracterizariam o Pe. Butiñá: 

FIDESFE, SPESESPERANÇA, OBEDIENTIAOBEDIENCIA, 
CHARITASCARIDADE/AMOR, e ZELUSZELO APOSTÓLICO

“...Terão vocês a consolação de ter deixado a seus queridos criados, o mesmo que aos 
domésticos, a melhor herança do cristão, uma caridade pura”.

(Dedicatoria de La Luz del Menestral a os irmãos Manuel e Fulgencio Tabernero, 
patrocinadores de Salamanca que financiaram-lhe a edição da obra. 1874).

O Pe. Butiñá deixou uma inédita e volumosa obra: “Apontamentos de doutrina cristã”, espécie de 
“catecismo”, exposição do fundamental do cristianismo. 
São quatro volumes. No primeiro expõe todo o que relacionado com a FÉ, no segundo com a 
ESPERANÇA, no terceiro com a CARIDADE, e no quarto com os SACRAMENTOS.
É bem relevante que, no começo mesmo deste terceiro volume, faça alusão ao texto de São Paulo sobre a 
caridade, –1 Cor 13, 1-13–, o “Hino à caridade”, como lhe intitulam habitualmente as traduções da Bíblia: 

“Depois de expor la excelência da caridade, recorre S. Pablo suas qualidades, diziendo: (1.Cor.XIII.):
A caridade é sofrida, doce e benfeitora; 
A caridade não tem inveja, 
não trabalha temerariamente e não se precipita, nem se ensoberbece, 
nem é ambiciosa não busca seus interesses; 
não se irrita, não tem maus pensamentos, não se gloria da injustiça, 
e se complaz na verdade. 
A caridade se acomoda a tudo, 
acredita tudo com docilidade, 
tudo espera, e suporta tudo. 
A caridade nunca fenece: As profecías terão seu fim,acabara o dom de linguas e as ciências se destroem. 
Por último, disse S. Paulo: agora permanecem estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade; mas das três a 

caridade é a mais excelente de todas”.
(Anotações de doutrina cristã. v. III, c. I, pp. 1-3).

Muito significativa é também esta referencia que esta um pouco antes da citação anterior:

“Exemplos bíblicos” 

O Papa S. Gregorio o grande
nos mostra por uma série de fatos tirados da Escritura

a fecundidade do amor de Deus.
 1. Foi o amor o que impulsionou a Abel a oferecer a Deus o melhor cordeiro de seu rebanho e receber com paciência 

o golpe da morte.
 2. Foi o amor o que ensinou a Enock a viver uma vida espiritual em sua totalidade, e o que lhe arrebatou deste mundo 

e lhe transportou a um mundo superior.
 3.  Foi o amor o que fez com que Noé encontrasse graça diante de Dios, em cuja presença tinha perdido a importância 

para o resto da linhagem humana; foi o amor o que lhe deu virtude para fabricar a arca, inspirou-lhe a praticar boas 
obras e lhe conservou a vida.

................
 5. Foi o amor, o que fez a Abraão pai de uma numerosa família e que lhe deu forças para ouvir a voz de Deus, no que 

se relacionou a seu filho Isaac.
 6. Foi o amor, o que sustentou a José vendido por seus irmãos,... impulsionando-o a perdoar a seus irmãos quando era 

vice-rei do Egito.
 7. Foi o amor que moveu Moisés a oferecer-se como vitima ao Senhor para que perdoasse a seu povo.
 8. Foi o amor, o que conservou a Samuel humilde na elevação, e irrepreensível na humilhação: perseguido por seu povo, 

continuava amando-o, confessando claramente que não tinha buscado o poder do qual tinha caído.
 ................
 13. Foi o amor que preservou os três jovens na fornalha da Babilonia, e os conservou limpos do pecado.
 14. Foi o amor que conseguiu a justificação de Madalena na casa de Simão o leproso.
 15. Foi o amor que comunicou a S. Paulo uma paciência invencivel.

(Anotações de doutrina cristã. v. III, c. I, pp. 1-3).

EXPERIÊNCIA DE VIDA DA FAMÍLIA SUÁREZ GÓMEZ

Muitas vezes, não entendemos os desígnios de Deus; ele se manifesta em nossa vida de múltiplas 
maneiras, que, com frequência, nosso raciocínio humano não compreende. La vida em si mesmo é um 
milagre: cada inspiração, cada exalação, cada batida do coração...constituem um mecanismo de vida perfeito.

Possuímos um grande regalo: nosso corpo, que nos permite conhecer e interatuar com as demais 
pessoas e com o entorno. Nosso organismo é um emaranhado de sistemas bioquímicos extraordinários, 
e suas funciones estão coordenadas e sincronizadas de forma maravilhosa... Sem duvida, um ‘alento divino’ 
sustenta e impulsiona nossa vida. Quem é capaz de lograr que um ser material eminentemente possa 
respirar, sentir, expressar emoções intensas...? Minha resposta é: Deus. Por mais que possamos ter Dele, 
transcendente e espírito, um conhecimento limitado.

Desta convicção quero compartilhar a experiência profunda que, desde o 7 de novembro de 2015 
até um tempo recente, Deus permitiu à família Suárez Gómez experimentar. Refletimos que,valorizar a 
vida é compreender que devemos aproveitar intensamente os contínuos milagres que Deus faz em nossa 
existência.

No dia 7 de novembro de 2015 minha mãe tinha um consulta médica na qual lhe realizarian um 
ultrassom no pescoço, devido a uma massa na altura da glândula tireóide,que apareceu a varios anos. Os 
médicos sempre diziam que eram adenopatias inflamatórias a nivel dos ganglios do pescoço produzidos pelo 
hipotireoidismo. Sem embargo ness ultrassom o médico encontrou una anomalía pouco frequente e cujas 
consequências para a vida são nefastas: encontrou um aneurisma gigante, fusiforme, no trombosado, situado 
na artéria carótida interna esquerda a nível do seio carotídeo, região altamente delicada pelas funções vitais 
que são geradas nela.

Neste tramite, a familia, com o apoio das Filhas de São José, empreendemos correntes de oração, 
realizamos a novena ao Padre Francisco Javier Butiñá S. J., fundador das Filhas de São José, recebendo o 
apoio constante da comunidade nos momentos de preocupação. Foi assim como minha mãe empreendeu 
uma batalha a nível interior ; Deus permitiu que, apesar de ter esse aneurisma tão grande e em uma zona 
tão delicada, não tenha presentado complicações em suas funções corporais. Isso foi um verdadeiro milagre. 
Nessas circunstâncias, minha mãe esteve muito tranquila; recebeu a unção dos enfermos e imposição de 
mãos do Padre da paróquia São Alberto Magno em Bogotá. (...) Realmente a energia espiritual e a oração, 
foram fatores determinantes para que minha mãe e toda a família, enfrentássemos com muita tranquilidade 
a situação; sabíamos que minha mãe estava estável, mais não sabíamos se sairia bem da cirurgia que o caso 
requeria.

Na noite do 2 de dezembro foi uma noite crítica. Eram as 23:45 e minha mãe começou a sofrer 
episódios de hipotensão e bradicardia, baixa de tensão arterial e da frequência cardíaca, frio continuo e 
sensação constante de desmaio (...) Por exercícios conseguiu-se, até as 2 da manha, regressasse a níveis 
normais de tensão arterial, e que, pouco a pouco, sua frequência cardíaca se regulasse.

No dia seguinte fomos a emergência e conseguimos que lhe fizessem um teste, com o qual ocluiriam 
totalmente o fluxo sanguíneo da artéria carótida esquerda, para observar o comportamento cerebral na 
ausência do mesmo. Este procedimento estava programado para o dia 14 de dezembro, mas, por graça de 
Deus, realizou-se no dia 4 de dezembro. Neste momento os médicos determinaram a urgência de realizar 
a intervenção cirúrgica o mais rápido possível, pelo risco iminente na vida de minha mãe.

No dia 07 de dezembro, nos chamou a médica residente da cirurgia vascular que se encarregou do 
caso e nos disse que novamente a internássemos por emergências para realizar lhe a cirurgia. A data da 
cirurgia não era previsível. A boa vontade desta doutora , um verdadeiro anjo em nosso caminho, nos 
conseguiu que fizéssemos imediatamente..

No día seguinte comunicáram –nos que a cirugia tinha que ser aberta. Dado o tamanho do aneurisma, 
deveria entrar pelo pescoço, especificamente seccionando o músculo esternocleidomastoide até chegar à 
artéria carótida interna esquerda, ressecar e separar artérias, nervos e estruturas adjacentes à mesma, deter 
a irrigação cerebral esquerda durante vários minutos e no menor tempo possível realizar a ressecção do 
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