Mons. Sebastián Gayá
Movimento dos Cursilhos
ORAÇÃO PARA A DEVOÇÃO PRIVADA

Deus, Pai Nosso, que pela Graça de seu Filho Jesus Cristo
e da unção do Espírito acendeu no coração de seu filho
Sebastián, um padre, um desejo de ser «Sanctus e
apóstolos!». Nós te louvamos, te bendizemos, e obrigado
por todos os dons que nos deu por ele, especialmente
pelo Movimento dos Cursilhos, e pedimos-lhe para
permanecer unidos à videira que é Cristo, e dar muito fruto
em neste mundo, para sua glória eterna. Nós também
oramos para que, através de seu servo Sebastián, neste
particular, concede-nos a graça [perguntar o que você
quer aqui], de modo que se for sua vontade, a Igreja pode
reconhecer e proclamar as maravilhas que fez sobre ele.
Junto com Saint Paul e Rainha dos Apóstolos, por Jesus
Cristo Nosso Senhor.
De acordo com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em nada têm a intenção de evitar o julgamento
da Autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem qualquer finalidade do culto público.

Monsenhor Sebastián Gayá Riera, sacerdote da diocese
de Maiorca, nasceu em Felanitx (Maiorca, Espanha), em
30 de julho de 1913. Ordenado sacerdote em 1937. Em
1944 ele fundou a Escola de Líderes Jovens da Ação
Católica, na qual, em conjunto Eduardo Bonnín e os
outros Iniciadores do Movimento, e sob a supervisão do
bispo Juan Hervas, Cursilhos foram desenvolvidos, de
acordo com o seu lema pessoal «Sanctus e apóstolos!».
Mais tarde mudou-se para Madrid, em 1962 foi nomeado
pelo bispo Hervas e Vice-director e, sucessivamente,
Viceconsiliario Nacional dos Cursilhos, cargo que
ocupou até sua morte. Em 1966, ele organizou a
Primeira Ultreia Mundial Cursilho, com Paulo VI. Em
1977 ele fundou a Escola de Líderes frutífera St. Paul,
parte do Secretariado Diocesano de Madrid. Papa John
Paul II nomeou-o Prelado de Honra em 2005. Ele morreu
na paz de Cristo em Maiorca em 23 de Dezembro, 2007.
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