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SANTOS E BEATOS DA DEVOÇÃO SOMASCA 

BEATO FRANCISCO FAÀ DI BRUNO, SACERDOTE 

27 DE MARÇO 
Breve Histórico 

Nasceu em Alexandria, Itália no ano de 1825. Fre-

quentou o Colégio San Giorgio di Novi Ligure, di-

rigido pelos Padres Somascos. Foi cientista, profes-

sor de matemática da Universidade de Turin, escri-

tor, músico e oficial do exército da Sardenha. Em 

1876 foi ordenado sacerdote, fundou as Irmãs Mí-

nimas de Nossa Senhora do Sufrágio e o Conserva-

tório de Santa Zita para dar assistências as jovens. 

Construiu em Turin uma igreja dedicada à Nossa 

Senhora do Sufrágio e Santa Zita; ele mesmo pro-

jetou a torre dos sinos. Faleceu em Turin no ano de 

1888. Foi proclamado beato por São João Paulo II 

em 1988. 

Dos vestígios das homilias do Beato Francisco 

Faà di Bruno, sacerdote 

 
O espírito da oração, da abnegação e da fortaleza 

 

A primeira característica fundamental do Espírito 

de Jesus Cristo é de ser um espírito de interioriza-

ção, de meditação e de oração. Veja-se o exemplo 

dos Apóstolos: apenas receberam o Espírito Santo 

separaram-se dos demais israelitas, se reuniram em 

comunidade e em comunhão de bens e de propósi-

tos se apegaram a oração e ao serviço, difundindo 

por todos os lugares o Reino de Deus. E com todos 

será assim. 

Tomada a alma pelo Espírito Santo, muda-se intei-

ramente suas tendências, destruindo todo resquício 

de espírito mundano. Ele dirige todos os pensamen-

tos, olhares e inclinações ao Céu; e convencendo a 

alma da vaidade de todos os prazeres mundanos, 

faz encontrar dentro do próprio coração a única e 

verdadeira consolação. A alma, agora, encontrando 

Deus no fundo de si, não sai de si senão convertida, 

pensando que o seu Senhor lhe basta. E se por con-

venção social ou compromissos com a sociedade, 

as vezes, a alma se vê chamada a retornar ao 

mundo, cessada suas ocupações exteriores, reco-

lhe-se precipitadamente no santuário do seu 

coração habitado pelo Espírito Santo, para, dessa 

maneira, conversar intimamente e confiar-se intei-

ramente ao seu Amado. 

Então, como prenunciou Cristo, o Espírito Santo 

naquelas santas e secretas colocações inspira a 

alma a fazer sérias e úteis reflexões. Os eventos 

particulares do mundo, os progressos da civiliza-

ção, as revoluções dos povos, a decadência dos Es-

tados e das famílias, a permissividade dos costu-

mes, tudo isso é para a alma uma escola secreta e 

uma contínua fonte de reflexão, enquanto para os 

demais são bobas e inúteis situações controversas.  

A segunda característica fundamental é um espírito 

de abnegação e de penitência. Quem vem a possuir 

o Espírito de Deus e se concentra um pouco em si 

próprio não pode deixar de ver, a luz do mesmo Es-

pírito, os tantos defeitos aos quais estamos sujeitos 

e não se arrepender pelas feridas produzidas pelas 

paixões, não lamentar as más inclinações e o apetite 

desregulado. Então deverá buscar modos de des-

truir esses males, aniquilar-se com sacrifícios, com 

a penitência. Desse modo, a alma armada de santo 

zelo, deverá reformar-se totalmente e tornar-se 

sempre mais grata a Deus e ao próximo. 

A terceira característica é o espírito de fortaleza e 

de coragem. Esse efeito visível se recolhe dos pró-

prios Apóstolos. Eles, recebido o Espírito Santo, 

saíram famintos por levarem mais almas ao encon-

tro com Jesus Cristo, enfrentando corajosamente 

muitos perigos para fazer com que outras pessoas 

conhecessem o Divino Mestre. Quase como que se 

a Judeia não lhes bastasse ao zelo, foram perscru-

tando toda a terra, suportando angústias, tormentos 

e até o próprio martírio.  

Com esse mesmo Espírito a alma se eleva e sobre-

voa os assuntos humanos; tudo abraça, tudo opera 

com ascendimento, nobreza e constância. A alma 

tranquila e serena por repousar em Deus, enfrenta 

como do alto de um rochedo o vai e vem dos even-

tos e dos juízos humanos; imóvel resiste aos rumo-

res, as zombarias, aos desprezos e as ofensas come-

tidas por outros. Portanto, precisamos de coragem 

e esta coragem será infundida pelo Espírito Divino. 


