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DECRETO SOBRE AS VIRTUDES 

“Se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, fica só; se morrer, produz muito 

fruto” (Jo 12,24). 

Cair na terra e morrer não é apenas o caminho para produzir fruto, mas também 

para “salvar a própria vida”, ou seja, para continuar a viver! Esta entrega, assumida pelo 

Servo de Deus Francisco Xavier Nguyên Van Thuân, expressa com eficácia o percurso 

da sua vida. 

Desde pequeno o Servo de Deus escolheu como modelos de vida três santos: 

Santa Teresa de Lisieux, de quem aprendeu “a via da infância espiritual”; São João Maria 

Vianney, que lhe ensinou as virtudes da humildade, da paciência e o valor do esforço 

tenaz; e São Francisco Xavier, o grande apóstolo da Ásia, de quem aprendeu a indiferença 

diante do sucesso ou do fracasso. 

Bento XVI, em modo solene aos olhos do mundo, dedicou uma homenagem ao 

Servo de Deus na sua Carta encíclica Spe salvi, na qual indica como exemplo a ser seguido 

na oração, particularmente quando se está em uma situação de desespero aparentemente 

total, quando tudo faz pensar que não há saída. Tal foi a condição do Servo de Deus nos 

intermináveis anos da sua prisão, durante  os quais porém, “a escuta de Deus, o poder 

falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança, que, depois da sua 

libertação, permitiu-lhe ser para os homens em todo o mundo uma testemunha da 

esperança, daquela grande esperança que não declina” (Carta encíclica Spe salvi, n. 32). 

O testemunho de fé, esperança e caridade do Servo de Deus, que se difundiu, dia 

após dia, com humildade e discrição, é um constante convite à santidade colectiva, que 

encontra sua máxima expressão na fidelidade a Deus e na ajuda recíproca a percorrer o 

caminho da santidade. 

O Servo de Deus era dotado de uma inteligência fora do comum e tinha grande 

facilidade com a palavra e a escrita. A sua vocação foi aquela de um pastor de almas, que 

gasta todas as suas energias pelo bem da Igreja, da paz e da justiça. Teve a honra de pregar 

os exercícios espirituais a São João Paulo II no consistório de fevereiro de 2001, com o 

título de cardeal diácono de Santa Maria della Scalla.  O mesmo Pontífice pediu ao Servo 

de Deus para preparar o Compêndio da doutrina social da Igreja: o Cardeal Van Thuân 

formou uma comissão de trabalho em torno do projecto que lhe foi confiado, participou 

assiduamente das reuniões, animou, encorajou. Com a sua afabilidade e sabedoria, ajudou 

a superar momentos de impasse e de aspereza no caminho que se revelou mais longo do 

que o previsto. Morreu serenamente no dia 16 de setembro de 2002, após uma longa 

enfermidade, circundado por uma vasta e sólida fama de santidade. 



No dia 22 de outubro de 2010 deu-se a solene abertura de sua Causa de 

beatificação e canonização no Palácio Apostólico Lateranense. O encerramento do 

Inquérito diocesano deu-se a 5 de julho de 2013. A sua validade jurídica foi reconhecida 

por esta Congregação para a Causa dos Santos com decreto datado de 22 de novembro de 

2013. 

Uma vez preparada a Positio, discutiu-se, segundo o procedimento habitual, se 

o Servo de Deus exercitou as virtudes em grau heróico. Em 13 de dezembro de 2016 

aconteceu, com êxito positivo, o Congresso Peculiar dos Consultores Teólogos. Os Padres 

Cardeais e Bispos na Sessão Ordinária de 2 de maio de 2017, presidida por mim, Cardeal 

Angelo Amato, S.D.B., reconheceram que o Servo de Deus exercitou em grau heróico as 

virtudes teologais, cardeais e anexas. 

Uma vez apresentado um relatório minucioso de todas estas fases ao Sumo 

Pontífice Francisco por parte do subscrito Cardeal Prefeito, o Santo Padre, acolhendo e 

ratificando os votos  da Congregação para a Causa dos Santos, na data hodierna declarou: 

Constam as virtudes teologais da Fé, Esperança e Caridade, tanto em relação a Deus como 

em relação ao próximo, além das virtudes cardeais da Prudência, Justiça, Temperança e 

Fortaleza, e as demais virtudes anexas, em grau heróico, do Servo de Deus Francisco 

Xavier Nguyên Van Thuân, Cardeal da Santa Igreja Romana, no caso e para o efeito de 

que se trata. 

O Sumo Pontífice deu mandato de publicar este Decreto e de o transcrever nas 

Atas da Congregação para a Causa dos Santos. 

 

Dado em Roma no dia 4 do mês de maio do ano do Senhor 2017. 
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