ANTONI GAuoí I CORNET

o Arquitecto

de Oeus

(1852 - 1926)

ANTONI GAUDí I CORNET nasceu a 25 de Junho de 1852. Desde muito pequeno
famlliarizou-se com os volumes e as formas na oficina do seu pai que era caldeireiro.
Na casa da sua família, em "Ftuidoms" em pleno "Balx Oamp", os seus olhos
azuís captaram sempre as mais puras imagens da natureza - A sua grande mestre.
Terminado o bacharelato no colégio de Reus, comecou a estudar arquitectura,
a grande paíxáo da sua vida, na escola de Barcelona.
Em 1883 encomendaram-Ihe
as obras do Templo da Sagrada Familia que
cornecararn pouco tempo depois. Durante os 43 anos que trabalhou neste projecto,
sobretudo nos últimos 10 anos da sua vida, a sua dedicacáo foi exclusiva, colocando
toda a sua arte e energia ao servico da Glória de Deus.
Desde o início identificou-se com a finalidade religiosa e expiatória deste Templo
do piedoso livreiro Josep M. Bocabella e da sua Assocíacáo Espiritual de Devotos
de S"O José.
Gaudí tinha um carácter forte e decidido, mas era também alegre e amigo dos
seus amigos. Ele acreditava que sem sacrifício era impossível fazer as coisas, e
por lsso levava urna vida rnuito austera, de oracáo e generosidade.

a

Dedicado
liturgia da igreja, toi devoto da Virgem Santíssima, Sáo José e de
todos os Anjos e Santos. A "Pedrera", por exemplo, toi criada corno um monumento
dedicado
Virgem do Rosário.

a

Gaudí falou do seu desejo de morrer no hospital rodeado de gente pobre. Este
desejc acabou por se transformar em realidade, quando foi atropelado por um
eléctrico ("tranvía"). Como nao toi reconhecido e por parecer um vagabundo,
levaram-no para o Hospital de Santa Cruz, ande acabou por falecer a 10 de Junho
de 1926.
As suas últimas palavras toram "Amen! Meu Deus, Meu Deus!". O seu túmulo
está agora na cripta do Templo da Sagrada Familia.

ORAC;Ao PARA A DEVOC;Ao PRIVADA
Deus Nossa Pai, que incutis-te
no teu servo Antoni Gaudí,
arquitecto,
um grande amor á tua Criacáo, com O seu ardente
desejo de imitar os mistérios da infancia e a palxáo do teu Filho;
com a virtude do Espirito Santo entrego-Vos
um trabalho bem
feito. Dignificais-Vos
a glorificar o teu servo Antoni Gaudí, com
a concsssáo para a sua intercessáo, Roga-Vos e peco-Vos a sua

qraca,
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amen.
Jesus, Mana e José alcancai-nos

a paz e a protsccáo

da familia

(trés vezes)
Pede-se a todos os que recebam favores, e desejem ajudar com esmolas, ou
queiram estampas dirijam-se
"Associació per la Beatificació d'Antoni Gaudf
- Ap. Coro 24094/08080 Barcelona"

a

Esta é uma assocíacáo diferente e independente de outras orqanlzacóes de
Gaudí, ou da Junta das Obras do Templo; e que t6m a aprovacáo eclesiástica.
Está de acordo com as directivas do Papa Urbano VIII, e em nada quer lnfluenciar
o Juízo da Autoridade Eclesiástica. Esta Ora98.0 nao tem qualquer finalidad e de
culto público.

