O Santíssimo Coração de Jesus! Lembras-te
que o presidente Garcia Moreno consagrou a
Ti a sua república, lembra-te da entronização da tua sagrada imagem no seu palácio
presidencial e do seu sangue deitado para
selar a sua inquebrantável adesão a Ti e ao
teu vigário, o Papa, e concede-nos a glorificação canônica dum governante tão exemplar; e que ao lado desse exemplo nasçam
homens poderosos em obras e em palavras
para a causa da Religião e da Pátria; enfim
dá-nos a graça particular que Vos pedimos
de acordo com tua divina vontade. Ámen.
Pedir a graça particular e acabar com um
Gloria Patri.

A precedente oração tem sido aprovada não
somente pelos bispos do Equador mas também pelo bispo de Pasto em Colômbia, pelo
de Santiago do Chile, pelo de São Paulo no
Brasil, e por um dos bispos da Argentina
graças ao Padre Hervé Le Lay e por um bispo
escocês graças ao Senhor Hamish Fraser.
Para cópias adicionais, por favor escreva para:
St. Saviour’s House
St. Agnes Avenue
Bristol, BS4 2DU
United Kingdom

Garcia Moreno com o decreto da
consagração do Equador ao
Sagrado Coração - 1874

Qual são as condições que a Igreja reclama para
dar o titulo de mártir a um herói cristão?
Há três condições canônicas: a morte verdadeiramente e voluntariamente aceita pela vitima, a
menos que Deus evite-a miraculosamente; que a
causa da morte seja injusta e que as razões que
impeliram a sacrificar a vitima sejam o ódio contra
Deus, contra a Igreja, contra religião, contra uma
virtude cristã ou contra direitos e prerrogativas da
Igreja.
Essas condições têm sido verificadas na morte de
Garcia Moreno?
Ele sabia muito bem que tentavam assassina-lo e
ele estava pronto para esse sacrifício: “os inimigos
de Deus e da Igreja podem me matar, mas Deus não
morre. Eu vou ser assassinado, eu estou disposto a
morrer para a Santa Fé”.
Porque assassinaram-no?
Porque viram nele o modelo dum governo católico.
Como Pio IX e Leão XIII julgaram a morte de
Garcia Moreno?
Pio IX disse: “Garcia Moreno caiu sob o ferro do
assassino, vitima de sua Fé e da sua caridade cristã”
e Leão XIII: “Ele caiu sob o ferro dos ímpios, pela
Igreja”.
Você quer dizer que Garcia Moreno não tinha

nenhuma falta ou nenhum defeito?
Jamais. Na verdade os grandes Santos têm todos as
suas faltas e para isso fazem penitência.
Como os mártires lavam os seus pecados?
Eles dão o seu sangue por amor a Deus e por isso
sobem diretamente ao paraíso, perfeitamente purificados.
Quais são as pessoas que ainda odeiam Garcia
Moreno?
Os franco-mações, as socialistas e os inimigos da
Igreja e da Pátria; igualmente alguns católicos mal
instruídos, cheios de preconceito que não conhecem o Herói.
Há pessoas que veneram e amam-no muito?
Todo o povo católico e as melhores pessoas do
Equador, igualmente as boas pessoas quem vivem
fora desse país, com algumas exceções.
Podemos implorar um favor divino e pedir milagres pelo intermédio de Garcia Moreno, usando
piedosamente as imagens que o representam ou
as suas relíquias?
Sim, mas só em privado e, para obter isso, é conveniente informar com minúcia a autoridade eclesiástica o objetivo desejado. É assim que Deus glorifica os seus servos.
Padre Ricardo Vásquez S.J.

