
O Venerável 

ALBERTO
CAPELLÁN ZUAZO

Agricultor, Pai de família e 
Adorador Noturno

 ORAÇÃO
Para a devoção privada

Oh Deus que cumulastes o Ve-
nerável Alberto Capellán, com um 
singular Amor aos Mistérios do teu 
Corpo e do teu Sangue e o Carisma 
de encontrar-te e servir-te nos pobres, 
fazei com que eu saiba também viver 
intimamente unido a Ti, servindo-te 
nos mais necessitados. Digna-te glo-
rifi car a teu servo Alberto e conce-
dei-me, pela sua intercessão, a graça 
que te peço. Amém (pedir a graça).

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao 
Pai.
Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, 
declaramos que em nada se pretende interferir no julgamen-
to da Igreja e que esta oração não tem fi nalidade de culto 
público.



 O Venerável Alberto Capellán Zua-
zo nasceu em Santo Domingo 
de la Calzada (Espanha) no dia 

07/08/1888. Casou-se com Isabel Arenas 
no dia 30/06/1909. Agricultor e pai de oito      
fi lhos, morreu santamente em sua cidade na-
tal no dia 24/02/1965.

Viveu uma vida cristã normal, até conver-
ter-se totalmente a Deus no ano 1919.

Logo depois, passou a pertencer à Ado-
ração Noturna, chegando a vivenciar mais de 
660 noites diante do Santíssimo Sacramento.

Seu extraordinário amor à Eucaristia e à 
Santíssima Virgem levou-o à predileção pelos 
pobres, para os quais construiu um abrigo no 
ano 1928 que ele chamou de “Recolhimento”. 
Neste local, pessoalmente oferecia aos pobres 
assistência até a morte. ”Quantas vezes tive a 
alegria de levar a Cristo sobre meus ombros, 
na pessoa do pobre”. Viveu, portanto, um 
apostolado dinâmico.

Um leigo do nosso tempo que cultivou a 
oração e o amor a seus irmãos, os pobres.

 É hora de orar com mais fé 
pela sua Beatifi cação.

 Para comunicar graças ou favores e solicitar 
informações, dirigir-se a: 

Causa Beatifi caçao Alberto Capellán Zuazo
C/ Obispo Fidel García 1.

26004 Logronho(Espanha) 
e-mail: albertocapellan@iglesiaenlarioja.org
Site: www.iglesiaenlarioja.org/albertocapellan

Facebook: Venerable Alberto Capellán – 
Adorador Nocturno

As doações podem ser depositadas na conta
BBVA 0182-3500-22-0018181551

Causa de Beatifi cação “Alberto Capellán 
Zuazo” Adoração Noturna Diocesana

(Com aprovação eclesiástica do Bispado 
de Calahorra y La Calzada-Logronho).


