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A bula de canonização  

de S. Antonio Maria Zaccaria  

(27 de maio de 1897)  

«Dilectus Domini nostri» 

Depois de um início bastante usual das bulas de canonização, ou  seja da 

referência ao trecho do Apocalipse com a identificação dos "Santos", no qual o 

Cordeiro dará água da vida para beber (Apoc. 21, 6-7), o texto de Leão XIII 

continua narrando a vida de Antonio Maria Zacarias e as instituições dos Barnabitas 

e Angélicas, bem como os milagres que puderam conduzir o Cremonense à glória 

dos altares. 

A canonização do Fundador dos Barnabitas ocorreu a muitos anos de 

distância da sua morte (1539) e depois de várias peripécias, devidas, em grande 

parte, aos acontecimentos históricos que dizem respeito à Congregação  entre 1600 e 

1800 e, em parte, também aos obstáculos que se encontram na estrada da 

beatificação e da canonização por causa das primeiras introduções carismáticas das 

fundações do Zacarias, das quais a inquisição do tempo (sobretudo o 

comportamento da angélica Paola Antonia Negri) teve de se ocupar.  

O processo ordinário iniciava-se em 1802, mas o primeiro passo foi 

realizado em outubro de 1800, durante a reunião municipal da Lombardia, por obra 

de um barnabita que se deve considerar como a alma da futura b eatificação do 

Zacarias, ou seja, o então padre Francesco Fontana (1750-1822), feito cardeal por 

Pio VII em 1816; além do Padre Fontana, deve-se considerar também o padre 

Giuseppe Granniello (1834-1896), este também feito cardeal em 1893, que foi 

muito ativo na fase processual. A coleta do material documental sobre o Zacarias 

(falecido já há duzentos e cinquenta anos) foi longa e trabalhosa, bem como foi 

cansativo reencontrar todos os testemunhos sobre a vida do futuro beato e santo por 

parte dos contemporâneos; tratou-se de um longuíssimo trabalho histórico. Passou-

se grande parte do século XIX, em frequentes interrogatórios, pesquisa e 

verificação dos documentos, análise dos textos mais acreditados em campo 

historiográfico, reconhecimento do corpo, verificação de todas as observaçõ es 

prescritas por Urbano VIII e pela Congregação dos Ritos, que então se ocupava dos 

processos canônicos de beatificação. Todo este processo foi reconstituído por mim 

em processos de beatificação e canonização de S. Antônio Maria Zacarias (1802-

1897). Anotações para uma pesquisa, publicado em «Barnabiti studi», 14 (1997), p. 

7-148. 
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Sem entrar no mérito de um longo histórico do processo, diremos somente 

que tanto esforço dos Barnabitas foram finalmente premiados, pois a figura do seu 

Fundador sai enriquecida por preciosos contornos de testemunhos contemporâneos e 

posteriores. Isto induziu Leão XIII a "beatificar" Antônio Maria Zacarias, no dia 3 

de janeiro de 1890 pelo caminho da reintegração do culto, já que a Congregação dos 

Ritos já havia aprovado três milagres do futuro santo. Este abriu o caminho da 

canonização, pedida pelo padre Granniello com variados argumentos canônicos.  

Chegou assim ao consistório de 20 de maio de 1897, durante o qual Leão 

XIII decretava a canonização de Antônio Maria Zacarias. No dia 27 de maio de 

1897, o papa emitia a bula de canonização Dilectus Domini Nostri, embora esta 

tenha sido, na realidade, subscrita pelo pontífice e vinte e três cardinais alguns dias 

antes. 

O documento solene foi preparado pela Postulação dos Barnabitas, 

percorrendo por alto a vida do Fundador; no texto estão listadas todas  as fases dos 

processos e também a "Memória" apresentada pelo Padre Fontana.  

No dia 27 de maio de 1897, a basílica de São Pedro foi preparada para a 

grande cerimônia: embaixo da radial do Bernini estavam os retratos dois futuros 

santos: Antônio Maria Zacarias e Pier re Fourier. A basílica era iluminada por 950 

lampadários e uma multidão de fieis. Leão XIII realizou, na solenidade, o ato 

formal de canonização e, de fato, a bula traz da mesma data da cerimônia. Os 

Barnabitas, a Itália, Cremona em particular (onde nasceu  o Zacarias) e toda a Igreja 

podiam começar a venerar o nosso Fundador, como santo, nós diríamos, um grande 

Santo, que, como o seu modelo, o apóstolo Paulo, sacrificou -se pela Igreja de 

Cristo até o seu falecimento, jovem, deixando uma rica herança.  

+Sergio Pagano, B Bispo tit. de 

Celene  

Prefeito do Arquivo Secreto 

Vaticano 

Vaticano, 5 de setembro de 2008 
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Carta apostólica com a qual são decretadas as honras dos Santos ao 

BEATO ANTÔNIO MARIA ZACARIAS, fundador dos CLÉRIGOS 

REGULARES DI S. PAULO e das VIRGENS ANGÉLICAS 

Leão [XIII] Bispo  

Servo dos Servos de Deus  

Como lembrança Perene do Feito 

O discípulo predileto do nosso Senhor Jesus Cristo, quando, em uma êxtase divina da 

mente, viu a nova Jerusalém descer do céu como uma esposa enfeitada para seu homem, 

ouviu uma voz poderosa dizer do trono: "Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. E quem 

tem sede, venha; e quem quiser, tome de graça a água da vida. Quem vencer, herdará todas 

as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho". Aqueles que venceram bebendo 

gratuitamente da fonte da água da vida são santos, com o esplendor de Deus e uma luz 

parecida com uma pedra preciosa como jaspe cristalino 
2
: a fonte da água da vida é Cristo, 

que salva gratuitamente aqueles que devem ser salvos e usa-se normalmente o ministério dos 

seus santos para conduzir os predestinados, quantos sejam, à nova Jerusalém, naturalmente ao 

tabernáculo de Deus com os homens, onde limpará toda lágrima dos olhos daqueles que renovará 

todas as coisas. 

Exultem, portanto, caríssimos filhos, e sigam o exemplo dos novos santos 

que a Igreja propõe a vocês e dos patrocínios que vos confia e esforcem -se para 

imitá-los com fervor. Exultem especialmente vocês italianos e admirem o seu 

conterrâneo Antônio Maria Zacarias, o qual com enorme amor olha por  vocês lá do 

céu, pelas suas famílias e toda a Itália, para que todos sejam elevados em espírito 

em um monte grande e alto. 

Antônio Maria nasceu em Cremona, de família nobre, lá pelo fim do ano 

de 1502 do pai Lázaro e da mãe Antônia Pescaroli, mulher de in tegridade 

excepcional. Esta, após ficar viúva do marido, pouco após o nascimento de Antônio, 

dedicou-se totalmente à educação do queridíssimo filho, para que conseguisse 

conforme tinha orado a Deus.  E Antônio não decepcionou e des de cedo. 

1
 Apoc.  

XXI,  2 ,  

6 .  7 .  

5
 Ib .  I I .  
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manifestou todos os típicos sinais de uma futura santidade e em especial o desprezo 

aos bens terrenos, o culto à piedade cristã e uma extraordinária caridade em relação 

ao próximo. Por isto, diz -se, não raramente, que este, bem jovenzinho, privou-se 

das próprias roupas e rejeitou a comida que lhe fora preparada para socorrer os 

pobres. Portanto, inflamou-se de um amor tão grande pela pobreza cristã que nunca 

quis vestir as roupas de seda que os mais nobres da sua idad e ostentavam e os bens 

que herdou do pai doou-os de bom grado à mãe, para que esta pudesse ser mais 

generosa com os pobres. Ele mesmo depois, quase como se fosse realmente o 

último dos pobres, pedia com humildade à mãe as coisas que lhes eram necessárias, 

tendo o cuidado de não pedir ou que não lhe fosse dado nada que pudesse parecer 

às pessoas não só supérfluo, como de alguma forma dispensável.  

Educado na casa dos pensamentos literários, foi enviado primeiro a Pavia, 

depois a Padova para escutar filósofos e médicos; depois disso completou o curso 

com louvor de talento e de aproveitamento, honrado com a graduação na faculdade 

de medicina, voltou a Cremona para exercer a profissão de médico. Bastava 

realmente observar Antônio para que todos o considerassem destinado às mais altas 

atividades, ele que, a este ponto, já havia ganhado o nome de Santo tanto em 

Cremona como em Padova. E sem dúvidas Antônio não desejava nada mais do que o 

serviço eclesiástico: mas por ser muito humilde, estava assustado com a serieda de e 

a altura do ministério. Um frade dominicano de nome Marcello, notável tanto por 

instrução como por piedade, rompeu a sua hesitação e prometeu a Antônio que ele 

mesmo seria seu mestre em matérias teleológicas e dedicou -se com paixão e com 

tamanho progresso aos estudos sagrados ao ponto de despertar a admiração do 

próprio mestre. Aperfeiçoou com especial atenção, portanto , a Divina Escritura e 

ficou tão entusiasmado com as cartas de S. Paulo ao ponto de se propor este como 

modelo tanto de doutrina como nos exemplos de vida e pregou-as como seu grande 

intercessor com Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Paulo também não abandonou seu protegido. De fato, Antônio 

ainda sequer tinha deposto seus hábitos seculares, quando já era tão grande para os 

cremonenses no cargo do sagrado apostolado, que desejaram muito que fosse 

intitulado da ordem do sacerdócio, não só para que os seus benefícios fossem 

difundidos, mas também para que os homens olhassem com admiração para a 

dignidade sacerdotal - quase desprezada, por causa da propagação dos vícios - e 

para que a respeitassem como merecia ser respeitada. O efeito, de fato, não negou a 

expectativa, muito pelo contrário: parecia que o próprio Deus queria confirmá -la 

com um milagre. E realmente, em ocasião  
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da primeira celebração de Antônio, ocorreu algo extraordinário, com o qual Deus 

teve a bondade de demonstrar o quanto lhe aprazia a sua função de ministro. 

Durante a santíssima elevação da hóstia, de fato, apareceu circundado por um 

grande esplendor e pareceu que uma fileira de anjos o rodeava com reverência, até 

que assumiu aspectos sagrados. Por este milagre não se confirmou a reputação de 

Antônio entre os homens, mas a sua humildade e o seu desejo ardente de devotar -se 

ao Cristo Redentor para a salvação de todos. 

Mas não há necessidade de descrever individualmente com qual ardor de 

caridade ele trabalhou tanto nas necessidades espirituais como seculares dos 

Cremonenses. De fato, os historiadores mais renomados de Cremona afirmam de 

maneira unânime que a casa do beato Antônio tornou-se o refúgio das misérias, 

enquanto o seu peito era asilo de compaixão. A partir daqui os Cremonenses o 

denominaram seu anjo e o chamavam assim toda vez que iam até ele ou para 

escutar seus discursos ou para aliviar sua consciência ou para um conselho ou uma 

ajuda. Por isso ocorreu que fosse chamado também de padre da pátria , já que por 

opinião comum era considerado - e o era de fato - como firme responsável pela 

religião, pelos bons costumes e pela concórdia pública e pr ivada. 

Pensou então em difundir na Itália, aliás, no mundo, os enormes benefícios 

que havia trazido à sua cidade, mas como não poderia realizar o projeto sem o 

auxílio de outras pessoas, começou a sonhar com uma sociedade religiosa que, sob 

a proteção da Igreja, se ocupasse com todas as suas forças da reforma do clero e do 

povo. Executar e cumprir uma missão do gênero, ainda mais naqueles tempos de 

desgraça, era uma coisa muito difícil: mas para os olhos de Antônio havia Paulo; 

ele tinha Paulo no coração, seu padroeiro; em nome de Paulo, entre lágrimas e 

orações, suplicava para Cristo crucificado se mostrasse propício aos seus votos. O 

Redentor, que ama demais os homens, também não tardou. De fato, tendo Antônio 

chegado a Milão e tendo encontrado aquele famoso e restritíssimo grupo de homens 

intitulados por piedade e conhecimento, chamado Da divina sabedoria, foi 

acolhido por todos como se fosse finalmente aquele que pudesse estabelecer o que 

fosse necessário para enfrentar os graves males que oprimiam a igreja e a sociedade 

cristã; e tendo Antônio mencionado seu projeto de sociedade, todos aprovaram e 

imediatamente ofereceram-se como seus companheiros dois nobres cidadãos de 

Milão, Bartolomeo Ferrari e Giacomo Morigia, um já sacerdote e o outro muito 

digno e com um enorme desejo de se tornar um. 



 

 

Junto com estes companheiros Antônio pediu com humildes orações ao 

saudoso Clemente VII a permissão para constituir uma nova família religiosa, com a 

qual atingir o objetivo já citado, sob a proteção de São Paulo e a sua imitação 

assídua. Clemente acolheu as orações com muito prazer e com um docu mento de 18 

de fevereiro de 1533 concedeu a graça pedida. Posteriormente, em 1535, Pa ulo III,  

o sucessor de Clemente, com uma nova carta apostólica confirmou, louvou e dotou 

de inúmeros privilégios a sociedade que já havia crescido. Estes são, então, os 

gloriosos inícios daquela sociedade que São Carlos Borromeu e São Francisco de 

Sales admiraram e pela qual se alegraram; a qual, difundida antes na Lombardia e 

na França meridional, mas depois no resto da Itália e nos outros países, ganhou 

tantos méritos e ganha até hoje, em relação à Igreja e favorece também a socied ade 

civil com a educação cristã e literária da juventude; da qual, finalmente, saíram e 

saem inúmeros homens voltados para a ciência, em especial as naturais, de cujas 

necessidades e utilidades as pessoas não conseguem ter noção, principalmente nos 

dias de hoje.  

Não muito tempo depois Antônio, para levar a educação cristã às jovens 

moças, esforçou-se para converter em um mosteiro o hospício fundado em Milão 

pela piíssima condessa de Guastalla, Ludovica Torelli, e para isso persuadiu a 

generosa mulher, que logo tratou de solicitar à Sede Apostólica a permissão para 

tal. O sumo Pontífice, Paulo III, com documento de 1535, satisfez as orações e 

assim nasceram os famosos mosteiros das virgens sagradas,  às quais foi dado o 

nome de Angélicas.  De fato, tendo Antônio concedido a estas freiras a permissão de 

escolher um nome com o qual gostariam de ser chamadas, uma dentre as mais 

jovens, como por uma inspiração divina, exclamou ao grupo de virgens  que seria 

apropriado o nome de Angélicas, o qual foi por todas aprovado com entusiasmo e 

assumido com prazer como denominação com a promessa também de conduzir uma 

vida que fosse digna. 

Os mosteiros das freiras Angélicas, dotados de sábias regras por Antônio, 

em pouco tempo ganharam uma tal estima que serviram de exemplo para a reforma 

das ordens de outras virgens sagradas. São Carlos Borromeu tinha tamanha 

consideração pelas Freiras Angélicas que normalmente as chamava "a joia mais 

preciosa da sua mitra", as regras segundo as quais as Angélicas eram governadas e 

toda a forma de sua instrução era de grande utilidade para São Francisco de Sales, 

naquela admirável fundação de freiras que foram chamadas da  
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Visitação da Virgem Santíssima. Pareceu então oportuno ao nosso cargo 

recomendar os mosteiros das Angélicas, desde o momento em que consideramos 

como de grande utilidade ainda hoje no nosso tempo. Por esse motivo incitamos 

com toda força o bispo de Lodi a reintroduzi-las da sua Diocese. 

Com estas instituições Antônio ganhou grandes méritos em relação à 

Igreja, e para administrá-los e protegê-los de detratores, que não foram poucos e 

eram potentes, foi obrigado a fazer generosas, constantes e enormes doações. Não 

obstante, sempre que tinha tempo à disposição, dedicava-se ao mesmo tempo à 

reforma do Clero e do povo de Milão, de forma que, acertadamente, foi chamado o 

precursor de São Carlos Borromeu nesta questão. Também em Milão, como havia 

feito em Cremona, ocupou-se não só das almas, mas também das necessidades 

físicas, e não há algum tipo de tribulação e miséria que esse não tenha pensado em 

como afastar ou ao menos aliviar. E não só Cremona e Milão sentiram os grandes 

benefícios de Antônio, mas também toda a diocese de Vicenza, para cuja  restituição 

e reforma fora chamado pelo Cardeal Ridolfi.  

Muitos outros louvores das obras devem ser reconduzidos às heroicas 

virtudes do glorioso homem, louvores que ele atingiu e nutriu através da contínua 

contemplação de Jesus Cristo. De fato, como diz um seu seriíssimo biógrafo, 

“levando às partes mais frutíferas da alma um conjunto da paixão do nosso senhor 

como um fascículo de mirra, observava o perfeito exemplo de todas as virtudes 

enviadas do céu, com a intenção única de conseguir, enfrentando e suportando duras 

provas, a conformidade com uma imagem parecida”. 

A partir daqui, a contínua meditação do beato Antônio das coisas celestes, 

daquele seu extraordinário fervor com o qual celebrava o rito sagrado e o imenso 

desejo de ampliar o reino de Cristo, do qual diz-se, com base em documentos não 

sem fundamentação, que primeiro trouxe a adoração da hóstia divina até a duração 

do solene tríduo, como ainda hoje; a partir daqui a tenra piedade em relação à 

Virgem, através da qual Cristo crucificado quis ser amado; a partir daqui uma 

penitência quase incrível unida a uma inocência digna de um anjo; a partir daqui 

uma enorme humildade, pela qual se colocava entre os pecadores mais miseráveis. 

Cristo regojizou-se por decorar e elevar, mesmo na terra, uma virtude tão grande 

com dons e carismas maravilhosos.  

Mas, a este ponto, um prêmio imortal aguardava Antônio, ainda na flor da 

idade; tendo sido convocado a Guastalla, dilacerada por graves conflitos, para que 

trouxesse paz, foi acometido por  uma grave  



 

 

doença. Pensou em Milão e nos seus, mas já moribundo preferiu ser levado para 

Cremona, a cidade mais próxima. Ali, nos braços da sua piíssima mãe, que previu 

que em breve seria elevada aos céus, revelando, nas lágrimas dos  companheiros, os 

futuros acontecimentos da sua congregação, como foi afirmado por autores dignos 

de fé, aliviado pela visão e conforto de São Paulo, após ter recebido todos os 

sacramentos da Igreja, com grande paixão e humildade, na mais ampla serenidade e 

como se já estivesse saboreando as alegrias dos céus, morreu em 5 de julho de 1539 

com 37 anos. 

A população inteira com grande consenso do clero imediatamente venerou 

o defunto Antônio entre os beatos celestes. A partir deste momento teve início o 

culto extraordinário das suas relíquias; a partir deste momento, suas imagens,  

brilhantes de raios e auréolas  foram expostas nos altares; a partir deste momento o 

constante título de beato foi atribuído a Antônio, não só na Lombardia e na Itália, 

mas nas regiões mais nobres da Europa. Mas 95 anos depois da sua morte, tendo 

sido divulgados os célebres decretos de Urbano VIII, a Congregação dos Clérigos 

de São Paulo considerou que devia se abster daquele culto, embora parecesse que os 

decretos de Urbano VIII não dissessem respeito àquele culto em nenhum dos seus 

artigos. Não obstante, prevaleceu a suma obediência à Santa Fé. Isto também deve 

ser atribuído ao louvor dos Barnabitas, pelo fato que o nobilíssimo processo poderia 

ter sido resolvido, certamente com dificu ldade, per viam , digamos, non cultus. Mas 

tendo o nosso predecessor de tão gloriosa memória, Benedito XIV utilmente 

estabeleceu que para os processos antigos poderiam ser acolhidas provas 

complementares, os Barnabitas realizaram então suas próprias pesquis as para 

instruir, com grande abundância de provas, a principal causa da própria Ordem. Mas 

por causa dos momentos difíceis, a inquisição ordinária só pôde ser resolvida em 

1808, concluída finalmente por Pio VII, saudoso, que no ano seguinte formou a 

comissão do processo. Efetuadas então, felizmente, todas as formalidades 

estabelecidas por lei, foi feita uma pesquisa sobre as virtudes, que o nosso saudoso 

predecessor Pio IX declarou heroicas em 2 de fevereiro de 1849, enquanto estava 

em exílio em Gaeta por causa de motins revolucionários.  

Entretanto, enquanto devotos filhos do beato Antônio estavam preparando 

o debate que haveria dali a pouco sobre os milagres, foram emitidos alguns decretos 

da Congregação Sagrada, segundo os quais era reintegrado o culto do beato 

Marinoni dos Clérigos Teatinos e também dos beatos mártires Jesuítas Azevedo 

com seus companheiros e, ultimamente, também daqueles famosos heróis, que, com 

o próprio sangue, fizeram ressurgir na Inglaterra  
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a Igreja de Cristo: a este ponto pareceu oportuno aos Clérigos Regulares de São 

Paulo que coubesse a eles prover, segundo as próprias razões, a glória do seu 

fundador. Por este motivo, então, foi com grande alegria que obtiveram que na 

Sagrada Congregação dos Ritos fosse tratada a suspensão do seu culto. A Sagrada 

Congregação concordou e Nós aprovamos com muito prazer a sua decisão com 

decreto de 3 de janeiro de 1890 e estabelecemos que Antônio Maria fosse incluído 

entre os beatos. No ano seguinte os Clérigos de São Paulo resolveram renovar o 

processo de Canonização, pedindo, além disso, que os milagres a seres propostos 

para a sua beatificação pudessem ter validade também para a canonização. Tendo 

sido aprovadas ambos os pedidos pela Sagrada Congregação, Nós , no dia 13 de 

maio de 1891 assinamos de nosso próprio punho a formação da comissão para a 

retomada do processo do beato Antônio Maria Zacarias e, ao mesmo tempo, 

autorizamos que os milagres obtidos por Deus para a intercessão do mesmo após 

1849 pudessem ser propostos para a própria canonização.  

São três, portanto, os milagres propostos para tal propósito. O primeiro 

ocorreu na arquidiocese de Bolonha em 1876 por um certo Vincenzo Zanotti,  

agricultor. Este, aos 20 anos de idade, começou a sofrer de varize s na perna 

esquerda. Às varizes seguiu uma úlcera muito atroz durante o verão e tão dolorosa 

que Vincenzo não podia dedicar-se a nenhum trabalho. Depois de alguns anos 

mostrou a perna a um médico, para que pudesse curá -la, mas este disse que não 

existia algum medicamento que pudesse vencer a doença, já que tinha sido 

originada por uma má predisposição hereditária e, por isso, prescreveu somente 

alguns paliativos para contê-la e aliviá-la. Não obstante, mesmo entre outros 

acontecimentos, a doença voltou a piorar até que, tendo já chegado à velhice, 

tornou-se excepcionalmente grave e a esse ponto parecia eminente a gangrena. 

Vincenzo, então, recorreu à intercessão do beato Antônio e, para conseguir, iniciou 

orações de nove dias, ao final das quais percebeu de sentir-se melhor e viu que a 

úlcera se estava cicatrizando. Acrescentou mais três dias de oração, concluídas as 

quais retomou as forças e ficou novamente predisposto, entre a exultação dos seus 

parentes e amigos, para retomar os pesados trabalhos no campo.  Uma cicatriz já 

sólida era o testemunho que a ferida estava curada.  

O outro milagre ocorreu em Cremona, no ano de 1873. Paola Aloni nunca 

pôde reclamar do próprio estado de saúde até que, assim que chegou aos 15 anos de 

idade e começou a ser acometida por uma doença bastante grave e de difícil 

diagnóstico, que os médicos chamaram de reumatismo nervoso. Os  



 

 

sintomas eram as contrações dos nervos, dores terríveis em todo o corpo e algumas 

vezes febre. Então, manifestou-se um inchaço de péssima aparência primeiro da 

garganta e depois nas axilas; removido este com cirurgia, a doença anterior se fez 

mais atroz e Paola ficou presa à cama, impedida de caminhar. Uma febre altíssima, 

dores em todos os membros, especialmente intolerável na cabeça, na nuca e nos 

rins; crises de vômito, desmaios , delírios, sufocamentos. "Espinite", diagnosticaram 

os médicos, não só incurável como não se sabe sequer como atenuar. A 

desgraçadíssima mulher passou 7 anos inteiros neste estado, acometida por uma 

magreza tal a parecer somente pele e osso, quando o seu confessor, o Reverendo 

Carlo Crotti, tendo ouvido sobre os milagres do venerável Antônio Zacarias, deu-

lhe uma imagem e algumas relíquias e a induziu a uma boa esperança, de modo  que 

a mulher, cheia de confiança, iniciou os nove dias de oração. Não te ndo sido 

ouvida, não perdeu a fé e orava continuamente, certa do fato de que, no final, 

Antônio a escutaria. Já lhe fora ministrada a extrema unção e, corroborada pelas 

bendições da Igreja, parecia estar próxima da morte, quando, tomada por não se 

sabe qual ímpeto, tentou se levantar da cama. Feliz tentativa! De fato, tendo 

recuperado as forças, não só pôde passear, mas também nutrir -se com comida e 

nutrientes; esta boa saúde que não t inha nem antes da doença durou por muitos 

anos. 

O terceiro milagre ocorreu com Francesco Aloni, irmão de Paola. Esta 

criança, ainda recém-nascida, teve herpes, inflamações cerebrais, que ofuscaram as 

suas capacidades mentais, e outras doenças que causaram um aspecto 

completamente deformado do seu corpo. Aos quarenta e cinco anos, tendo caído 

sobre a perna direita, fraturou-a. Graças a cuidados contínuos, restabeleceu-se, mas 

nesta perna formou-se um inchaço que se tornou uma terrível úlcera. Recuperado 

em um hospital de Cremona, por duas vezes teve alta, por estar com doença crônica 

e incurável. Chegou a osteoperiostite. Então, abandonado por todos, pediu ajuda à 

irmã Paola. Esta, sabendo bem que o venerável Antônio a tinha socorrido quando já 

estava perto da morte, incita o irmão a ter esperança e a orar com fé para o 

venerável Antônio por nove dias. Francesco obedeceu, na sua perna Paola já tinha 

encostado as relíquias do venerável e, ao fim dos nove dias de oração, curou -se 

totalmente.  

Estes milagres, ou seja, a imediata e perfeita cura de Vincenzo Zanotti de uma 

úlcera antiga e incurável na perna esquerda, de  
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Paola Aloni de uma doença crônica e incurável na espinha dorsal e, enfim, do 

cremonense Francesco Aloni de uma úlcera crônica e antiga na perna direita,  

foram examinados por três vezes, conforme a tradição, pela primeira vez na 

Congregação antipreparatória que se reuniu em 17 de dezembro de 1895, depois na 

Congregação preparatória de 1° de setembro de 1896 e, finalmente, na C ongregação 

geral reunida na nossa presença em 14 de janeiro do corrente ano, Nós, ouvidas as 

sentenças dos nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana bem como 

os consultores, depois de ter invocado a luz divina em espírito de humildade, no di a 

14 de fevereiro de, domingo da septuagésima, solenemente proclamamos a 

Constatação dos três milagres mencionados.  

Só restava que, nos comícios gerais da Sagrada Congregação dos Ritos, 

fosse aniquilada a dúvida se se poderia proceder em segurança à canonização solene 

do Beato Antônio Maria Zacarias. Opunha-se, no entanto, o decreto de 23 de abril 

de 1741, que dispõe que nos processos nos quais as virtudes não fossem 

fundamentadas com provas diretas, seria necessário d iscutir quatro milagres. Mas 

Nós, tendo considerado a nobreza do processo e a dignidade do Beato, como 

fundador da ilustre Ordem e muito merecedor em relação à Igreja, isentamos os 

Postuladores da apresentação do quarto milagre. Portanto, no dia 23 de feve reiro do 

corrente ano, após ter acolhido com muito prazer as sentenças tanto dos nossos 

veneráveis irmãos cardeais da S.R.C. como os consultores, invocada novamente a 

ajuda divina no primeiro domingo da quaresma, solenemente decretamos que se 

possa proceder em segurança à canonização do Beato Antônio Maria.  

Concluídos estes feitos, seguindo com muito prazer a tradição tanto 

segundo as disposições dos antigos como seguindo os exemplos dos nossos 

antecessores e também para aumentar a solenidade de uma evento tão grandioso, no 

Consistório secreto reunido, no dia 19 de abril do corrente ano , convocamos todos 

os cardeais da S.R.C. e solicitamos o seu parecer. Estes, depois que o nosso dileto 

filho, o Cardeal Gaetano Aloisi-Masella, prefeito da Congregação dos Ritos 

Sagrados, com um breve, mas meticuloso discurso, falou dos gestos, das virtudes e 

milagres do beato Antônio e também da série de atos, res ponderam que aprovavam, 

de modo extraordinário, que a um homem tão importante fossem atribuídas as 

honras dos santos. Então no mesmo dia, convocado um Consistório público, o dileto 

filho Baldassarre Capogrossi-Guarna, advogado da nossa sala consistorial, com 

elegância defendeu a canonização do mesmo beato e humildemente suplicou para 

que Nós efetuássemos a mesma. Nós, portanto, tendo, diante dos nossos olhos, a 

seriedade 
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e a grandeza do feito, consideramos que ainda seja necessário insistir com orações e 

jejuns para que Deus benevolente tenha a felicidade de fazer resplandecer sobre a 

nossa mente a luz do seu esplendor, guiando-a segundo a sua vontade. Garantimos 

então, com uma carta enviada pela Sagrada Congregação do Concílio que não só os 

veneráveis irmãos bispos mais próximos, mas  também os mais distantes, no devido 

respeito à situação, fossem informados desta situação e viessem para Roma, a fim 

de manifestar com a invocação do Divino Espírito Santo, um parecer próprio sobre a 

canonização do beato Antônio Maria e do beato Pietro Fourier, que associamos a 

ele. Tendo muitos destes chegado de todo o mundo, conhecendo plenamente o 

processo com base tanto nas medidas tomadas na nossa presença como nos 

documentos da Sagrada Congregação dos Ritos, exemplares dos quais quisemos 

entregar a cada um, reuniram-se em um Consistório semipúblico, na nossa presença 

em 20 de maio. Não somente os nossos veneráveis irmãos da S.R.C., mas também 

patriarcas, superiores, arcebispos, bispos com parecer unânime convidaram -nos a 

aprovar esta canonização. Redigidos os respectivos atos de forma pública dos 

diletos filhos notários da Sede Apostólica foram depositados no arquivo da Sagrada 

Congregação dos Ritos.  

Para a solene celebração desta canonização estabelecemos o dia 27 de 

maio, dia em que se comemora Jesus, autor da salvação humana, alegria nos 

corações, fundados no mundo redimido, vencedor em nobre triunfo, que senta à 

direita do Pai.  Estabelecidos, no entanto, os jejuns e indicadas as igrejas para a 

obtenção das sagradas indulgências, convidamos todos os cristãos que se apoiaram 

em uma solenidade tão grande com os  ânimos propriamente preparados para receber 

a generosa abundância dos benefícios celestes.  

Pareceu oportuno, também, para satisfazer tanto os desejos de inúmeros 

fieis como para aumentar a grandiosidade do rito, que se celebrasse no maior 

templo de todo o mundo, conforme uma antiquíssima tradição que a maldade dos 

tempos e a dolorosa prisão do vigário de Cristo obrigou a interromper. 

Continuando, de fato, esta prisão por um inescrutável juízo de Deus, estimamos que 

seja oportuno que os fiéis, diante da própria sepultura dos santos apóstolos 

duplicassem as orações mais fervorosas para que Deus tivesse a felicidade, 

finalmente, ou de converter os inimigos da Santa Igreja ou de humilhá -los. 

Quando chegou, então, o felicíssimo dia estabelecido, todas as Ordens do 

Clero, tanto secular como regular, cada bispo e oficiais da  
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cúria romana, todos os nossos veneráveis irmãos da S.R.C., os patriarcas, os 

superiores, os arcebispos, os bispos reuniram-se em número de trezentos e Nós, 

precedidos por aqueles, entramos na Basílica Vaticana, decorada com 

magnificência para a solene celebração. Então o nosso dileto filho, o Cardeal 

Gaetano Aloisi Masella, prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos, encarregado 

de controlar a direção da canonização, enquanto o dileto filho Baldassarre 

Capogrossi-Guarna, advogado da nossa sala consistorial, defendia, nos direcionou 

os votos e as orações dos sagrados prelados e de toda a Ordem dos Barnabitas e das 

Freiras Angélicas, para que condecorássemos o Beato Antônio Maria com a honra 

dos santos; e tendo insistido calorosamente duas ou três vezes com os mesmo votos 

e orações, Nós, após ter humildemente invocado a luz do Divino Espírito Santo, 

pela honra da Santa e Una Trindade, para o aumento e fortalecimento da fé ca tólica, 

com a autoridade do Senhor Nosso Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e 

Paulo e Nossa, após uma oportuna liberação e voto dos nossos veneráveis irmãos 

cardeais da S.R.C., por decisão dos patriarcas, dos superiores, dos arcebispos, dos 

bispos declaramos que o mencionado sacerdote Antônio Maria, fundador dos 

Clérigos Regulares de São Paulo e das Virgens Angélicas, seja um Santo confessor.  

Associamos a esse mesmo decreto Pietro Fourier de Mattaincourt,  

sacerdote da Lorena, general e reformador da mencionada Congregação do Nosso 

Salvador, da Ordem dos Canônicos Regulares de Santo Agostinho e fundador das 

monjas da Congregação da Nossa Senhora  e da regra do próprio Santo Agostinho, 

ele também distinto pela glória de virtudes e milagres.  

Estabelecemos, depois, que como lembrança de Santo Antônio Maria 

Zacarias fosse fixado no Martirológio o dia 5 de julho de cada ano e concedemos 

que de maneira perpétua a todos os fieis que este dia venerarão os restos de uma 

indulgência de sete anos e de outros quarenta dias. Dadas as graças, depois, 

humildemente a Deus, na nossa presença o nosso venerável irmão Luigi Oreglia, 

Bispo de Ostia e Velletri, Decano do Sagrado Colégio celebrou o sagrado rito; Nós, 

depois da leitura do Evangelho, nos voltamos para o clero e para o povo todo 

incitando-os com força a implorar com plena confiança a intercessão dos santos 

apóstolos Pedro e Paulo e a dos novos santos, especialmente naquelas necessidades 

da Igreja. Dado, então, com enorme afeto de coração a indulgência plenária a tod os 

os presentes, dispomos que esta carta apostólica com as nossas subscrições 

manuscritas e dos cardeais da S.R.C. fosse emitida com o selo de chumbo.  
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Queridíssimos filhos, vocês ouviram do dileto apóstolo as enormes alegrias da nova 

Jerusalém, preparadas por Cristo para os vencedores; para aqueles certamente que, 

investindo-se do próprio Cristo, relataram o triunfo no mundo, a carne, as potências das trevas, 

oferecendo os próprios corpos como sacrifício vivente, santo e aceito por deus e aqueles que 

não quiseram se conformar com a mentalidade deste século e reconheceram a boa e 

prezada e perfeita vontade de Deus.
3
. Mas para os vis e incrédulos, os abjetos, os 

assassinos, os imorais, os envenenadores, os idólatras e todos os mentirosos, uma parte 

destes estará na lagoa ardente entre o fogo e o enxofre
4
. 

Compreendam, portanto, caríssimos filhos, que a lagoa ardente de fogo e 

enxofre representa não somente uma parte dos incrédulos, dos abjetos, dos 

assassinos, dos imorais, dos mentirosos, mas também dos vis. Por isso, para que a 

vitória nos guie à conquista do monte grande e alto  convém que lutemos contra o 

século não com reflexões vãs e desejos estéreis, mas com toda a mente, todo o 

coração e todas as forças; sem dissimular nada, não tendo medo de nada e 

estimando a própria morte como um prêmio grande e suave, quando acontece de 

enfrentá-la para a verdadeira e dignidade da nossa alma, por Cristo, pelos direitos e 

leis da Igreja. 

Em todos os lugares se combate uma guerra cruel contra estes santos e 

augustos nomes e coisas: na Itália, então, ainda mais horrível e indigna ; na Itália, 

digo, onde Cristo pôs a sede principal do seu reino, que homens sacrílegos se 

vangloriam ao ponto de ter redimensionado, de não se envergonhar de celebrar , uma 

ação nefasta com um solene rito civil, como os maiores orgulhos da pátria, aliás, d o 

gênero humano, e de torná-lo perene com uma gigantesco monumento construído ao 

lado da cruz abatida. Venha Deus todo glorioso e com a intercessão de Santo 

Antônio Maria sustente a nossa causa: sustente as vossas empreitadas, ou vocês que 

são entre os mais nobres italianos, que combatem com grande coragem por Cristo e 

a Igreja e, envolvidos pelos erros dos ímpios, não percam a vossa firmeza.  

Portanto, analisem assim por bem todas as coisas que devem ser avaliadas, 

com base em um conhecimento certo e com a plenitude da nossa autoridade, 

confirmamos todas e cada uma das disposições já mencionadas , as reforçamos e, de 

novo, estabelecemos e as anunciamos a toda  
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Igreja católica, prescrevendo que as transcrições da presente carta ou os 

exemplares, também a impressão, subscritos pela mão de algum notário e com o 

selo de um homem investido de cargo eclesiástico tenham completamente a mesma 

autoridade que teria a nossa presente carta, caso em que seja exibida ou 

apresentada. Se alguém, depois, tiver a coragem de rasgar ou se opuser com 

inconsciente audácia ou corromper esta página da nossa definição, decreto, 

comando, concessão e vontade, saiba que vai ao encontro da indignação de Deus 

Onipotente e dos seus Santos Apóstolos Pedro e Paulo.  

Dado em Roma, em São Pedro, no ano da encarnação do Senhor 1897, 27 

de maio, vigésimo ano do nosso pontificado.  
+ Eu, Leão Bispo da Igreja Católica  

(Rota) 

+ Eu, Luigi, Bispo de Ostia e Velletri. card. Oreglia di S. Stefano, Camerlingo de S. 

R. C. e Decano. 

+ Eu, Lucido Maria, Bispo de Porto e S. Rufina, card. Paroquial.  

+ Eu, Serafino, Bispo de Frascati, card. Vannutelli.  

+ Eu, Mario, Bispo de Sabina, card. Mocenni.  

+ lo Isidoro, Bispo de Albano, card. Verga, Penitencieiro Maior.  

+ Eu, Camillo da Companhia de Jesus, Bispo de Palestrina, card. Mazzella.  

+ Eu, Mieczystaw, Protopresbítero di título de S. Lorenzo em Lucina, card. 

Ledóchowski.  
+ Eu, Gaetano, Protopresbítero di título de S. Prassede , card. Aloisi-Masella.  

+ Eu, Mariano, Presbítero di título de S. Cecilia, card. Rampolla.  

+ Eu, Vincenzo, Presbítero di título de S. Silvestro em Capite, card. Vannutelli.  

+ Eu, Angelo, presbítero do título dos SS. Bonifacio ed Alessio, card. Di Pietro.  
+ Eu, Francesco, presbítero do título de S. Maria in Araceli, card. Satolli.  

+ Eu, Girolamo Maria dos Carmelitas Descalços, presbítero do título de S. Maria 

della Scala, card. Gotti.  

+ Eu, Domenico Maria, presbítero do título dos SS. Marcellino e Pietro, ca rd, 

Iacobini. 
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+ Eu, Antônio, presbítero do título dos SS. Nereo ed Achilleo, card. Agliardi.  
+ Eu, Domenico, presbítero do título de S. Prisca, card. Ferrata.  

+ Eu, Serafino, presbítero do título de S. Maria acima Minerva, card. Cretoni.  

+ Eu, Teodolfo, primeiro diácono de S. Lorenzo em Damaso, card. Mertel, Vice -

Secretário de S. R. C. 
+ Eu, Luigi, diácono de S. Maria em Via Lata, card. Macchi.  

+ Eu, Andreas da Companhia de Jesus, diácono de S. Agata alla Suburra, card. 

Steinhuber. 
+ lo Francesco, diácono de S. Maria in Portico, card. Segna.  

+ Eu, Raffaele da Ordem dos Frades Predicadores, diácono dos SS. Cosma e 

Damiano, card. Pierotti.  

+ Eu, Giuseppe, diácono de S. Cesareo em Palatio, card. Prisco. 
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