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Apresentação 

Há 32 anos era publicado, por primeira vez, esta breve 
biografia de Aníbal Maria Di Francia, com alguns fatos 
de sua vida. De 1982 até hoje, 2014, muitas novidades 

foram surgindo, seja em âmbito mundial, como local, na Igreja e 
na sociedade. Uma das belas novidades foi a canonização des-
te sacerdote messinense, conhecido como “apóstolo da oração 
pelas vocações e pai dos órfãos e dos pobres”, ou simplesmen-
te o “Apóstolo do Rogate”. Justamente para celebrar os 10 anos 
da canonização de padre Aníbal, ocorrida no dia 16 de maio de 
2004, a Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) teve a iniciativa de 
publicar nova edição do livreto, revista e adaptada.

Interessante observar as coincidências entre Dom Amaury 
Castanho, que escreveu a apresentação da edição de 1982, e 
padre Aníbal. No ano em que este era chamado à eternidade, 
aquele era chamado à vida (1927). E ambos faleceram no dia 1º 
de junho, com uma diferença de quase 80 anos entre eles. Coin-
cidências à parte, se em 1982 a Igreja na América Latina estava 
respirando os ares de Puebla (1979), atualmente respira Apare-
cida (2007). Seu documento conclusivo é essencialmente voca-
cional. Afirma, por exemplo, em seu número 314, que a Pastoral 
Vocacional é “responsabilidade de todo o povo de Deus, começa 
na família e continua na comunidade cristã, deve dirigir-se às 
crianças e especialmente aos jovens para ajudá-los a descobrir o 
sentido da vida e o projeto que Deus tem para cada um, acompa-
nhando-os em seu processo de discernimento. [...] É necessário 
intensificar de diversas maneiras a oração pelas vocações, com a 
qual também se contribui para criar maior sensibilidade e recep-
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tividade diante do chamado do Senhor; assim como promover e 
coordenar diversas iniciativas vocacionais”.

Como é gratificante ver que o empenho de santo Aníbal em 
prol do Rogate não foi em vão! Ao ler estas linhas vocacionais de 
documentos como este, de Aparecida, podemos nos sentir or-
gulhosos de pertencer à Família do Rogate e, mais do que isso, 
continuar a missão de santo Aníbal nos dias atuais. “Que a leitu-
ra desta edificante vida nos faça mais irmãos de todos, particu-
larmente dos mais pobres. Que nos convença que é pela prece 
frequente e fervorosa que conseguiremos mais e melhores vo-
cações”, repetimos o desejo já expresso na apresentação do livro 
de 1982.

Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe!

São Paulo, 31 de maio de 2014.

Pe. Juarez Albino Destro, RCJ
Superior Provincial

Ir. Maria Eli Milanez, FDZ
Superiora Provincial
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Apresentação da primeira edição em português

Acabo de ler a breve, mas eloquente, vida do padre Aníbal 
Maria Di Francia, fundador da Congregação dos Rogacio-
nistas e da Congregação das Filhas do Divino Zelo.

Nascido em 1851 e falecido em 1927, ele não está muito dis-
tante de nós. Mais do que os seus 76 anos bem vividos, é o seu 
testemunho de fé, de caridade heroica, que o aproxima de nós.

Padre Aníbal Maria continua entre nós, através das religiosas 
de sua Congregação, as Filhas do Divino Zelo, na pessoa de todos 
os seus filhos, os “Rogacionistas” e em cada membro da grande 
Família do Rogate. Eles e elas prolongam na Igreja as preciosas 
virtudes do Fundador.

Se me perguntassem qual a principal característica desta 
vida que iluminou os céus da Igreja, diria que foi a sua profun-
da compreensão do valor da prece na Pastoral Vocacional. Padre 
Aníbal, mais do que ninguém, entendeu o insistente apelo do 
próprio Cristo: “Rogai ao Senhor da messe que envie operários à 
sua messe” (Mt 9,38; Lc 10,2). Os seus filhos e filhas prosseguem 
pela mesma estrada, dando eco aos seus apelos em favor da ora-
ção pelas vocações. Por todas as vocações de que tanto necessita 
a Igreja, e não apenas das vocações sacerdotais e religiosas, de 
especial consagração.

A convocação de toda a Igreja para uma cruzada de orações e 
ação pelas vocações de especial consagração e leigas é dos grandes 
serviços que este extraordinário homem de Deus prestou e continua 
prestando à Igreja. É preciso reconhecer que o seu clamor não ecoou 
num deserto, pois nos dias de hoje muitos joelhos se dobram, ao pen-
sar que “a messe é tão grande e tão poucos os operários” (Mt 9,37).
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Também o episcopado latino-americano, reunido na grande Con-
ferência de Puebla, sintonizou com o Padre Aníbal, quando propôs no 
ano de 1979, como prioridade pastoral para a América Latina, ao lado 
da evangelização da família, da juventude, dos pobres e dos “constru-
tores da sociedade pluralista”, as vocações.

Eis o que se lê no Documento de Puebla: “No complexo problema 
vocacional é necessário, sempre e em todos os níveis, o recurso ininter-
rupto à oração pessoal e comunitária. Quem chama é Deus; quem dá 
eficácia à evangelização é Deus... Devem-se fomentar as campanhas 
de oração, a fim de que o povo tome consciência das necessidades 
existentes. A vocação é a resposta de Deus providente à comunidade 
orante” (cf. Puebla, 862, 882).

Se em 1982 temos apenas 13 mil padres e cerca de 40 mil re-
ligiosas, quando necessitaríamos de 100 mil sacerdotes e 200 mil 
consagradas, para as imensas necessidades da evangelização de 
120 milhões de brasileiros, é preciso reconhecer que alguém falhou. 
Certamente não foi Deus. Fomos nós, é toda a comunidade católica. 
Agimos pouco no setor da Pastoral Vocacional. Rezamos menos ainda, 
esquecidos do apelo do Senhor e de seu servo o Padre Aníbal Maria. 

Que a leitura desta edificante vida nos faça mais irmãos de todos, 
particularmente dos mais pobres. Que ela nos convença de que, sen-
do a oração “a força do homem e a fraqueza de Deus”, é pela prece 
frequente e fervorosa que conseguiremos mais e melhores vocações.

Que a Santa Igreja possa propor-nos, quanto antes, o Padre Aníbal 
Maria Di Francia como modelo de caridade heroica e exemplo de homem 
orante, convicto do valor da prece vocacional.

Valença, 1º de maio de 1982.

+ D. Amaury Castanho
Bispo da Igreja de Valença-RJ
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1. Um gesto de amor

“É preciso amar as crianças com amor puro, 
com íntima inteligência e caridade,

 porque este é o segredo para guiá-las a Deus” 
(Aníbal Maria Di Francia)

No amplo refeitório do colégio São Nicolau dos Padres 
Cistercienses, na cidade de Messina, Itália, os “inter-
nos” estão terminando o almoço... Aí, quase de fini-

nho, entra um velho mendigo para recolher, como de costume, 
as sobras de comida deixadas pelos alunos e, com isso, saciar a 
fome, companheira inseparável de sua vida miserável. Só que, 
naquele dia, o velho mendigo antecipa-se um pouco; chegando 
mais cedo, encontra os colegiais ainda sentados à mesa.

“Chegou o piolho”, grita um deles.

“Vamos ajudá-lo a fazer uma boa provisão!”, acrescentou outro, 

atirando-lhe um pedaço de maçã já mordida.

Como que obedecendo a um sinal planejado, os garotos co-
meçaram a alvejar o pobrezinho, jogando nele toda sorte de re-
fugos: pedaços de pão, crostas de queijo, cascas, restos de frutas 

e batatas cozidas.

“Come, piolho; você engordará como um porquinho!”

“Tome, pegue também esta... É um creme de beleza!”

Acontece uma bagunça indescritível, que os monitores 
não conseguem impedir. Encolhido num canto da parede, 
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o velho mendigo procura defender-se de todo jeito dos 
projéteis que lhe são atirados de toda parte. Em certo mo-
mento, não aguentando mais, ele foge.

Na verdade, nem todos os meninos tomam parte naquela 
odiosa diversão. Um dos menores fica profundamente pertur-
bado. De repente, ele começa a pegar pão, queijo e frutas que 
sobraram na mesa, leva para fora da sala e alcança o mendigo 
na rua, quando ainda está distraído limpando os farrapos de 
sua humilde vestimenta.

“Perdoe-nos”, suplica o menino, entregando-lhe uma ces-
tinha com tudo o que havia recolhido na mesa. “Fomos tão 
maus. Peço-lhe desculpas em nome de todos e asseguro-lhe 
que lhe queremos bem.” E, como querendo reparar a patifaria 
de pouco antes, dá um pulo e o beija na testa. O coitado não 
consegue conter as lágrimas. 

Aquele garoto tão sensível e diferente dos seus companhei-
ros chama-se Aníbal Maria Di Francia. Tornar-se-á o pai dos po-
bres e o apóstolo das vocações. Este seu gesto contém o germe 
de toda uma vida a serviço dos pobres e excluídos. Aos “últi-
mos”, esquecidos e marginalizados pelo egoísmo humano, ele 
procurará dar novamente um rosto, um sorriso, uma dignidade. 
Para eles fundará também duas grandes famílias religiosas: As 
Filhas do Divino Zelo e os Rogacionistas. As duas congregações, 
espalhadas pela Itália e por muitos outros países em diferentes 
partes do mundo, atendem e evangelizam de maneira especial 
as crianças pobres e difundem o carisma do Rogate, mediante 
a oração e a promoção de todas as vocações.
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2. Quando Deus chama

“Um meio eficaz para obter vocações é a oração que Jesus pediu: 
Rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita”

(Aníbal Maria Di Francia)

Aníbal nasceu em Messina, a 5 de julho de 1851, filho do mar-
quês Francisco Di Francia e da nobre senhora Ana Toscano, 
dos marqueses de Montanaro.

É o terceiro de quatro filhos. Com apenas dois anos de idade, 
teve a infelicidade de perder o seu pai. A mãe, viúva aos 23 anos, 
dedica-se em salvar o patrimônio da família, que está se acabando. 
Aos sete anos, Aníbal é colocado no colégio São Nicolau, a fim de 
receber uma educação adequada ao seu nível social. Os Padres Cis-
tercienses, que o dirigem, gozam da fama de ótimos educadores.

Sob a orientação de um excelente orientador espiritual, pa-
dre Foti, juntamente com os estudos humanísticos, cultiva as vir-
tudes cristãs, sempre sustentadas ao longo de sua vida por uma 
piedade sincera e uma terna devoção a Nossa Senhora.

Aos quinze anos de idade, é obrigado a deixar o colé-
gio, fechado em consequência à famosa lei de 7 de julho de 
1866, a qual decretava a supressão das Ordens Religiosas e 
o confisco dos seus bens.

Em seguida, na escola de um renomado poeta messinense, 
Félix Bisazza, continua e completa os estudos literários, que iriam 
prepará-lo a tornar-se um grande poeta e um escritor de sucesso.

Veste-se de maneira elegante, é excelente jogador de 



12   |   Santo Aníbal Maria Di Francia 

xadrez, dedica-se com vontade à caça, frequenta as alegres 
companhias da melhor sociedade. Com o tio materno, pe. 
José Toscano, que dirige o periódico “A Palavra Católica”, toma 
parte nas lutas da época em defesa da verdade e da religião, 
usando, às vezes, uma linguagem nem sempre imbuída da 
caridade cristã.

Escreve de forma versátil... “Desde os nove anos de ida-
de – recorda – comecei a rabiscar versos”, segundo uma bem 
enraizada tradição de família.

“Tens talento, meu rapaz – diz-lhe seu mestre –; procu-
ra cultivá-lo. Um dia conseguirás destacar-te entre os nossos 
melhores homens de letras.”

Aníbal pertence a uma família nobre de tradições antigas. 
Vivaz, inteligente, voluntarioso tem diante de si uma carreira 
brilhante, próspera e segura. No entanto, aos 18 anos, ocorre 
um “chamado” repentino, que dá nova orientação à sua exis-
tência: uma autêntica fulguração, semelhante à de Saulo no 
caminho de Damasco (cf. At 9,1ss). Ele próprio revela isso...

“A minha vocação teve três qualidades. Foi repentina: 
embora gostasse da vida devota, numa época de maçona-
ria e liberalismo dominante, certamente não pensava na 
vida eclesiástica. Foi irresistível: senti que de modo algum 
podia subtrair-me à ação da graça; devia ceder absolu-
tamente. Foi certíssima: estava totalmente certo de que 
Deus me chamava; de forma alguma podia duvidar de que 
o Senhor me chamava por aquele caminho.”

Na manhã do dia 8 de dezembro de 1869, na igreja da 
Imaculada, quando em Roma se abre o Concílio Ecumênico 
Vaticano I, junto com seu irmão, dois anos mais novo, veste o 
hábito religioso numa celebração de ingresso ao seminário. 
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“Desse jeito, colocaremos a mamãe diante de um fato con-
sumado – diz o jovem Aníbal –, só assim receberemos o seu 
consentimento.”

A pobre mãe, que alimentava outros planos a respeito dos 
filhos, fica desolada; mas acaba rendendo-se, graças também à 
intervenção do seu confessor. “Se o Senhor os chama, por certo 
não serei eu a opor-me aos seus desígnios.” Entretanto, coloca so-
mente uma condição: Aníbal deve obter o diploma de professor. 
“Se você não for padre – afirmava a senhora Ana Toscano – espe-
ro pelo menos que possa tornar-se um bom educador.”

3. A terra maldita

“As vocações vêm do alto. Se não rezarmos, 
se não cumprirmos o mandamento de Jesus, 
as vocações não chegarão e não será possível 

alcançar os frutos de tantas fadigas” 
(Aníbal Maria Di Francia)

É 
ainda diácono, mas já brilhante orador sacro, quando 
um novo encontro perturbador com outro pobre dá uma 
nova orientação à sua vida.

Ocorre num beco da cidade. Um jovem cego, coberto 
de farrapos, estende a mão aos transeuntes: “Pelo amor de 
Deus, deem uma esmola a um pobre cego!”

Desta vez, Aníbal entende que não pode ficar satisfeito 
com a simples esmola costumeira... e seguir o seu caminho 
com a consciência tranquila. Sente que deve parar, para 
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conhecer de perto a miséria e a realidade a que são conde-
nadas muitas pessoas.

“Como você se chama?”

“Francisco Zancone”.

“Onde moras?”

“Nas casas de Avinhão”.

“Onde fica isso?”

“Lá em baixo, nas bandas de Zaera.”

“Você vai à Igreja? Faz as orações?”

 “E quem as ensina para mim?”

“Quero ir com você para ver onde moras...”.
Desse modo, um cego guia o jovem Aníbal, que está prestes 

a ordenar-se sacerdote, para a descoberta de “um mundo desco-
nhecido”: um campo novo para seu apostolado sacerdotal.

Ei-lo, então, no bairro mal afamado de Messina, na periferia 
da cidade. As “casas de Avinhão”, assim chamadas por causa do 
nome do proprietário, são barracos miseráveis, verdadeiros ni-
nhos de ratos, onde vivem centenas de pessoas, numa sujeira 
indescritível e na mais deplorável promiscuidade. Um estudioso 
havia definido aquela aglomeração como “um pedaço de terra 
maldita, habitada por um bando de feras humanas”.

“É este mesmo o lugar ideal para começar”, murmura o jo-
vem Aníbal. Investiga atentamente o seu “continente” e diz: “Não 
existe lugar melhor para fazer um pouco de caridade por amor 
do Senhor Jesus, que amava tanto os pobres e os queria salvar a 
todos”.

A 16 de março de 1878, poucos dias depois daquela visita, o 
arcebispo de Messina, Dom José Guarino, ordena-o sacerdote. 
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Os votos dos parentes e amigos preconizaram lhe uma 
brilhante “carreira eclesiástica”.

“Viva o nosso Monsenhor!”

“Queremos que seja bispo!”

“Eu aposto por uma cruz peitoral e um anel de Cardeal!”

Ele se cala e sorri. Já tinha feito a sua opção, a de Cristo: 
os pobres, os marginalizados, os rejeitados por todos, os pri-
vilegiados do Evangelho.

O Bispo, a quem havia entregado um relatório pormenoriza-
do sobre o estado de marginalização e abandono em que viviam 
aqueles pobrezinhos, o incentiva e abençoa: “Vá, meu filho! Está 
à tua espera uma missão difícil: Deus, no entanto, estará contigo”.

Já se encontra no seu campo de trabalho. Seu objetivo é 
transformar aquele “bando de feras” em gente.

A recepção não é nada animadora.

“O que veio fazer aqui, padre? Pergunta um dos chefões do bairro. 
Isto aqui não é pão para seus dentes. É preciso coisa bem diferente 
para converter essa gente... Deixe-os apodrecerem na sua imundície!”

“Estou aqui para construir o Reino de Deus” – responde ele, sorrindo.

Consegue alugar um daqueles casebres. Começa então a 
resgatar as pessoas: limpa, desinfeta, veste e alimenta aqueles 
coitados, manifestando toda a sua caridade.

“Aquele padre é maluco!” – falam os intelectuais. 

“É a desonra da família e da classe sacerdotal” – comentam os amigos.
Ao mesmo tempo, começam a criar-lhe toda sorte de obs-

táculos e dificuldades. Sem preocupar-se com os protestos e as 
acusações, padre Aníbal prossegue em sua maluquice...

“O caminho do amor passa pelo Calvário”.
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“Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer – disse Jesus – 
ficará só; mas, se morrer, produzirá muito fruto” (Jo 12,24).

Aos poucos, vai vencendo a desconfiança daqueles miserá-
veis, que começam a chamá-lo de “pai”.

Como por milagre, aquele gueto maldito e mal afamado 
transforma-se num centro irradiante de vida, regido somente 
pela lei do amor.

4. A serviço da pessoa humana

“Na ordem estabelecida pela Providência, 
ação e oração devem andar sempre juntas

 para conseguirem alcançar seu objetivo. 
Rezar para que o Senhor envie operários

 e deixar de dar a própria colaboração, 
podendo e devendo, é oração ineficaz” 

(Aníbal Maria Di Francia)

A 
obra de padre Aníbal desenvolve-se em diversas fren-
tes, com o objetivo de atacar o mal pela raiz. Providencia 
camas e colchões para os que dormem no chão. Procura 

teares, instrumentos de sapateiro e carpinteiro para os que têm 
condições de trabalhar; arranja tecidos, agulhas e linhas para as 
mulheres e moças, no intuito de arrancá-las do ócio; dá remédios 
e curativos aos doentes. Mas tudo isso ainda não é suficiente!

Certo dia depara-se com um rapaz deficiente mental, obje-
to de escárnio dos moleques que caçoavam dele. Padre Aníbal 
o leva para casa e, após um bom banho, deita-o na sua cama. 
Depois, lembrando-se das palavras de Jesus: “Quem acolher em 
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meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mes-
mo” (Mt 18,5), inclina-se e o beija. “Tive, então, a sensação de ter 
beijado a Jesus Cristo” – disse ele.

“Meu Deus, que horror!” – escreve ao amigo e confidente pa-
dre Tiago Gusmão, fundador, em Palermo, da obra “Bocado do 
Pobre”, das irmãs “Servas dos pobres” e dos missionários “Servos 
dos pobres”. “Vivo no meio da destruição espantosa da inocência 
e da virgindade. As meninas se perdem uma após outra...”.

A cada dia, depara-se com casos e situações intoleráveis. A 
obra de saneamento assume dimensões cada vez maiores, a fim 
de fazer frente às inúmeras e urgentes necessidades. Aluga e ad-
quire outros casebres, gastando e dando fim a tudo que possui.

Em 1882 abre um “Pequeno abrigo” para moças e órfãs 
abandonadas. No ano seguinte, abre outro para garotos. De-
pois de alguns dias, os primeiros quatro abrigados fogem, 
carregando consigo cobertores, lençóis e mantimentos. Ele, 
porém, não desanima: em breve os dois abrigos hospedam 
mais de uma centena de filhos da rua.

Mas existem também pessoas idosas, homens e mulheres, 
aleijados e doentes, obrigados a mendigar um pedaço de pão. 
Jesus disse: “Vai depressa às praças e ruas da cidade e introduz 
aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos...; obriga todos a entrar, 
para que se encha a casa” (Lc 14,21-23). 

Tudo bem, mas onde buscar comida para todos esses 
“enviados de Deus”?

Pode ser visto a vagar da manhã à noite pelas ruas da cidade a 
subir e descer escadas dos palácios, bater na Prefeitura, abordar na 
rua pessoas amigas, pedindo-lhes ajuda.

Porém, nem todas as portas se abrem. Muitas pessoas “bem 
sucedidas na vida”, ao verem aquele padre alto e magro, de bati-
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na surrada e sapatos desbotados, procuram evitá-lo. Ele mesmo 
lembrará os amargos bocados que engoliu, ao escrever:

“Às vezes, bati inutilmente em portas de ferro; era cruel a sen-
tença que recebia:”

“Saia daqui, não importune. Você é um louco!”
Apesar disso tudo, no entanto, nunca faltará comida aos seus pre-

diletos; ao contrário, ordena à comunidade: “Depois do almoço dos 
nossos órfãos, haja sempre um caldeirão de sopa para todos os po-
bres que têm fome.” Nenhum pobre nunca bateu em vão à sua porta. 

Junto com o alimento material, padre Aníbal procura dar também o 
alimento intelectual e espiritual, através de escolas diurnas e noturnas, e 
catecismo para crianças e adultos.

Uma das consequências mais trágicas da miséria são os “cére-
bros lavados e inutilizados”. Ser “analfabeto”, num mundo como o 
nosso, significa excluir-se de qualquer possibilidade de melhorar a 
própria existência: o indivíduo permanece à margem de qualquer 
processo evolutivo; as pessoas são forçadas a viver num gueto, con-
denadas, oprimidas, exploradas, marginalizadas.

Jesus veio resgatar o homem inteiro, convidando seus discípulos a “co-
nhecer a verdade, pois a verdade vos libertará” (Jo 8,32). A exemplo de Je-
sus, padre Aníbal torna-se “evangelizador” dos pobres, lutando com todas 
as suas forças para libertá-los da miséria, da ignorância, da marginalização.

Consciente de que não pode haver verdadeira libertação da pes-
soa humana sem adequada formação religiosa, coloca no centro de 
suas preocupações a promoção da oração, da frequência aos Sacra-
mentos, da devoção a Nossa Senhora.

Neste caminho de evangelização, torna-se memorável o 
dia 1º de julho de 1886: Jesus Eucaristia toma posse definitiva 
em sua cidadela da caridade. Ainda hoje, esse dia é lembrado 
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e celebrado todos os anos nas comunidades das congregações 
fundadas por santo Aníbal. Tal data é celebrada como “Dia 
Eucarístico”, pois depois de um período de preparação padre 
Aníbal introduz solenemente o Santíssimo Sacramento numa 
capela edificada no meio dos pobres de Avinhão. Esta data é 
muito importante para a Família do Rogate e considerada por 
santo Aníbal como o dia da origem das suas obras. Padre Aníbal 
afirmava que desde este dia a obra começou a se desenvolver e 
se alastrar pelo mundo.

5. Nascem duas famílias

“Pedir operários para a Igreja significa pedir ao Senhor
sacerdotes segundo o seu coração, religiosos, religiosas e leigos, 

que, cheios do Espírito de Deus e de zelo, dediquem-se 
à salvação da humanidade com todas as suas forças” 

(Aníbal Maria Di Francia)

As obras de Deus trazem sempre o sinal da contra-
dição, a marca do sofrimento”. Escreve ao amigo e 
confidente, padre Gusmão: “Cheguei ao penúltimo 

estágio da prostração. Volto-me à direita e à esquerda, e não 
acho ninguém que me dê conforto... As contradições, as difi-
culdades e os sofrimentos são contínuos...”. 

Com delicada insistência, convida-o a visitar a obra “onde, entre 
as mais extremas misérias espirituais e temporais, plantei a cruz e se-
meei um misterioso grão de mostarda!”.

Esse grão, porém, deve morrer para vingar e dar muito fruto. 
Além dos parentes, dos amigos e de grande parte do clero que 

“
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não o entendem –antes, criam-lhe obstáculos – agora se voltam 

contra ele inclusive seus próprios beneficiados. As mães que lhe 

entregaram suas filhas aproveitam-se de sua ausência e esva-

ziam o orfanato: pretendem ser pagas pelo benefício que estão 

recebendo. No seu retorno, deve recomeçar tudo de novo.

Pede conselho a dois grandes apóstolos do seu tempo: 

padre Ludovico de Casória e Dom Bosco. Este, manda res-

ponder-lhe, através de pe. Rua: “Crie coragem! As obras de 

Deus padecem sempre grandes dificuldades; mas este é o 

sinal evidentíssimo de que são obras do Senhor!”. Exorta-o, 

ao mesmo tempo, a servir-se da imprensa, a fim de solicitar 

a ajuda dos homens de boa vontade.

Entretanto, o problema que mais o preocupa é a quem 

entregar as suas obras. Com efeito, vê-se abandonado por 

algumas freiras, chamadas para dirigir a obra feminina; o 

mesmo ocorre com relação a numerosos clérigos que for-

mou com coração de pai para guiar o orfanato masculino e 

a escola profissional, bem como pelos próprios coirmãos e 

leigos, que, vez por outra, vêm ajudá-lo...

Não só a sua pessoa, mas também as suas obras são alvo de acir-

radas oposições. Apesar de tudo e contra toda lógica, elas continuam 

a consolidar-se, mesmo com as fugas, os abandonos e as traições. Em-

bora ameaçando cair, sua construção está surpreendentemente em 

constante crescimento. Não obstante uma alarmante soma de subtra-

ções e perdas, ela acaba tendo um resultado positivo... São as brinca-

deiras de uma estranha matemática, que tem suas explicações na fé.
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Como ninguém quer ajudá-lo, padre Aníbal resolve as-

sumir tudo sozinho...

Mas, eis que vem em seu socorro o entendimento das pa-

lavras de Jesus: “Pedi, pois, ao Senhor da plantação que man-

de trabalhadores para a colheita” (Mt 9,38). O zelo que ardia 

no coração de Cristo pela salvação dos irmãos acende em seu 

coração generoso uma centelha, que nunca mais se apagará.

“Naquele tempo – escreve ele – tive uma ideia talvez dema-

siado corajosa, para não dizer ousada: formar eu mesmo uma co-

munidade de freiras educadoras para as minhas pequenas órfãs”.

Este sonho, longamente acalentado e cuidadosamente 

guardado, torna-se realidade no dia 18 de março de 1887, data 

em que quatro moças tomam o hábito religioso, dando assim 

início à primeira família religiosa: as “Filhas do Divino Zelo”.

Nesse mesmo ano, pensa também em fundar urna congrega-

ção masculina. Entretanto, deve esperar ainda dez anos para for-

mar o primeiro núcleo dos “Rogacionistas do Coração de Jesus”.

Começos humildes, como o grãozinho evangélico da mos-

tarda, certamente “a menor das sementes mas, depois de cres-

cida, a maior das hortaliças, chegando até a tornar-se árvore, 

em cujos ramos as aves do céu vêm aninhar-se” (Mt 13,32).

A palavra e a promessa de Deus se realizam para quem 

tem fé; e padre Aníbal possui muita fé.
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6. Uma vidente para o seu rebanho

“A necessidade de rezar pelas vocações é demonstrada
pelo próprio Jesus Cristo. Quando quis chamar os apóstolos, 
ele se retirou a um monte e rezou durante uma noite inteira. 

Logo depois, tendo descido do monte, convidou os apóstolos a orarem” 
(Aníbal Maria Di Francia)

Avinhão, a “terra maldita”, transformou-se em “terra 
bendita”. Mas o espaço disponível já não é mais sufi-
ciente para abrigar os deserdados que batem à porta 

de padre Aníbal: uma porta sempre aberta, um coração que 
nunca sabe dizer não.

Em 1891 ele consegue alugar o antigo palácio Brunacci-
ni, na avenida Cavour, bem no centro da cidade. Durante três 
anos iria hospedar criaturas bem mais importantes: as filhas 
de Deus... Com efeito, para lá transfere uma centena de pe-
quenas órfãs, junto com as escolas e os laboratórios. Vencido 
o prazo, porém, o prédio é posto à venda; as meninas encon-
tram-se de novo na rua.

Procura despertar o interrese das autoridades, mobiliza a 
opinião pública; bombardeia, sobretudo, os poderes do céu, 
porque padre Aníbal crê cegamente na força da oração. Con-
fia absolutamente nas palavras de Jesus: “Pedi e será dado; 
buscai e achareis; batei e será aberto” (Mt 7,7).

Pede, então, que lhe seja concedido o uso do grande mos-
teiro do Espírito Santo, um dos muitos conventos fechados 
e confiscados pelo Patrimônio. Inacreditável! Consegue obtê
-lo, e no dia 7 de junho de 1895 as meninas podem ingressar 
na espaçosa sede.
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Todavia, as provações ainda não haviam terminado. Além da 
saúde precária, do trabalho e das fadigas de toda espécie, acres-
centam-se as dívidas que o perseguirão durante a vida inteira; a 
fundação de novas casas para dar um teto e comida aos necessi-
tados; a obrigação de acalmar os credores e solicitar a caridade 
dos benfeitores; a incompreensão e hostilidade de parentes e 
amigos... Além disso, agora deve enfrentar uma provação ainda 
maior: a supressão da primeira família religiosa.

Em 1897, o bispo, vigário da diocese, que governa em substi-
tuição ao arcebispo enfermo e ausente de Messina, decide supri-
mir o instituto das Filhas do Divino Zelo. Vinte anos de trabalho, 
de sacrifícios e de apostolado destruídos como que por um raio, 
por um decreto de alguém que, entre muitos outros, não enten-
deu padre Aníbal e sempre o julgou um “louco de cabeça dura”.

Encaminha-se em direção à Cúria: “Excelência, se mando em-
bora as freiras, as moças ficarão na rua, expostas à prostituição!”

O vigário episcopal não havia pensado nesse detalhe... 
Concede então a prorrogação por um ano. “Com a condição 
– observa o bispo – de que encontre uma pessoa capaz de 
guiar melhor as suas freiras”.

É assim que padre Aníbal se dirige a Mélanie Calvat, a viden-
te de La Salette, a qual, a 19 de setembro de 1846, junto com o 
pastorzinho Maximin, estava presente na aparição de Nossa Se-
nhora, e vivia escondida para livrar-se da mórbida curiosidade 
do público. Consegue encontrá-la e a convence de dirigir por um 
ano a sua comunidade feminina.

Ela chega a Messina no dia 14 de setembro de 1897. Com 
mão decidida, toma as rédeas da situação: impõe jejuns e pe-
nitências; não poupa advertências às freiras e às pequenas 
órfãs; quanto à disciplina, mostra-se intransigente. As freiras 
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mordem o freio, fazem queixas... “A superiora é uma santa 
que viu e falou com Nossa Senhora; procurem ser submissas e 
obedientes” – recomenda o padre.

A vidente permanece com as religiosas pouco mais de um 
ano. O seu radicalismo serve para purificar e melhorar a vida do 
instituto; sobretudo, afasta a ameaça da supressão. Mélanie reto-
ma o caminho de volta, falecendo em Altamura (Bari) em 1904. 
Padre Aníbal sai ileso também dessa milésima tempestade.

7. Dois santos a serviço da obra

“Mais que uma exortação, o ‘Rogate’ contém uma ordem do Senhor, 
dirigida a todos os cristãos, de modo mais particular aos sacerdotes.

 Nesta palavra da Sabedoria encarnada encerra-se
 o segredo da salvação da Igreja e da sociedade” 

(Aníbal Maria Di Francia)

Quando as dívidas ficam ainda mais pesadas, deixando-o 
sem saber de quem se valer, padre Aníbal recorre a um 
banco inesgotável: o da Providência. E, para que Deus 

não se esqueça disso, escreve-lhe bilhetes, juntando a conta a 
pagar. Eis aqui alguns deles:

“Tenho 48 mil liras de dívidas: Senhor, ajudai-me; tende piedade 
de mim!”

“Preciso de 100 milhões. Para Vós, Senhor, 100 milhões é como 
um centavo e um centavo como 100 milhões”. 

Às vezes se agarra também a Nossa Senhora: 
“Minha mãe, as dívidas se acumulam, as necessidades são ur-

gentes, os recursos se esgotam. Amanhã não teremos mais massa... 
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Concedei-me as quantias de que precisamos, conforme a conta aqui 
anexa, que deposito aos vossos pés. Amém!”.

São escritos que nos fazem rir; alguns podem ver nestas expres-
sões um “infantilismo devocional”, ou mesmo uma “piedade utilitaris-
ta”. Só que padre Aníbal acredita nisso de verdade, confia plenamente 
em Deus, que assegurou: “Tudo que com fé pedirdes na oração, re-
cebereis” (Mt 21,22). E os milagres se realizam pontualmente. Apenas 
dois episódios, entre muitos...

Um dia, irmã Verônica lhe diz:
“Padre, hoje não há nada para comer. Os credores não que-

rem dar-nos mais nada”.
“Não se preocupe; vou rezar a São José”. 
Pouco depois, um homem bate à porta do refeitório e diz: “Vim 

pagar as dívidas. Eis aqui o recibo: entregue ao padre. Está tudo pago!”.
Padre Aníbal, depois, pergunta ao porteiro quem era o visi-

tante. “Asseguro-lhe que aqui não entrou ninguém!”. Investiga 
junto aos fornecedores: todos foram pagos até o último centavo 
e, naturalmente, estão dispostos a dar-lhe crédito.

Outro dia, os órfãos dirigem-se ao refeitório; as mesas, no en-
tanto, estão vazias. “Meus filhos, antes vamos rezar na igreja” — 
exorta padre Aníbal.

Pouco depois batem à porta. Chegam uma cesta de pães e um 
grande atum, pescado naquela manhã. Benfeitores desconheci-
dos querem oferecê-lo aos pequenos órfãos... Chegam bem na 
hora para proporcionar-lhes um almoço saboroso e abundante.

Ele havia colocado as suas obras sob a proteção de São José. 
Na primeira capela aberta em Avinhão, colocou um meio busto 
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do Santo com uma sacola pendurada no braço. Dentro dela lan-

çava os pedidos mais urgentes e as famosas “notas” das dívidas. 

Certo dia, porém, sem que ele o esperasse, vem em sua ajuda 

outro grande protetor dos pobres: Santo Antônio de Pádua. Du-

rante o cólera de 1887, uma rica e piedosa senhora prometeu 

ao Santo que providenciaria pão aos pequenos órfãos de padre 

Aníbal se conseguisse salvar seus filhos da doença.

Foi atendida em seu pedido: em pouco tempo, a devoção 

conhecida como o “pão de Santo Antônio” para os pobres difun-

de-se em Messina, na Itália e no mundo. Após constatar que o 

“Santo dos milagres” não regateia ajudas para as suas múltiplas 

obras caritativas, coloca todos os seus orfanatos sob a proteção 

de Santo Antônio. “Dois santos desse calibre – pensa – poderão 

ajudar-me a sair dos apuros em que me meto constantemente 

por amor dos pobres”.

Tem certeza de que isso não vai causar mágoa ao primeiro 

patrono, São José, pois, no paraíso, os santos não brigam, nem 

são ciumentos como os homens da terra! Afirma isso com sua 

costumeira lógica e simplicidade: “Estamos intimamente con-

vencidos de que o próprio São José pediu a ajuda e a proteção 

de Santo Antônio”. Assim sendo, a lista das dívidas, agora, pode 

ficar mais comprida: tem certeza de estar em boas mãos.
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8. Dos escombros floresce a vida

“Através da fiel obediência ao mandamento divino do ‘Rogate’ 
e através da propagação desta oração do evangelho, 
poderão provir imensos benefícios para toda a Igreja 

e para todos os povos. Nesta Palavra divina está contido
 o segredo da salvação da humanidade” 

(Aníbal Maria Di Francia)

Uma data trágica: a do terremoto de Messina... A 28 de de-
zembro de 1908, às 5h20, no espaço de 37 segundos, a 
cidade é reduzida a um amontoado de ruínas. Contam-se 

80 mil mortos! Um estrondo imenso. Alguns tremendos abalos. Ca-
sas e prédios se dobram, racham-se e se afundam nas fendas aber-
tas no chão. Uma enorme poeira obscurece a madrugada lívida, en-
quanto fumaça e chamas se levantam dos bairros destruídos, entre 
os gritos pavorosos de feridos aprisionados entre os escombros e os 
apelos desesperados dos sobreviventes pedindo socorro.

Padre Aníbal encontra-se em Roma, tratando de negócios ur-
gentes. A notícia o atinge como um raio a céu sereno: “Meu Deus! 
A minha Messina! Os meus filhos...!”.

Dirige-se rapidamente para Nápoles. Consegue embarcar no 
navio “Scilla”, porque as linhas ferroviárias estão interrompidas. 
Trinta horas de navegação com uma terrível angústia no coração. 
“Entre lágrimas – relembra – rezava  pelos sobreviventes e pelos 
pobres falecidos; sentia todos como meus filhos”.

No dia 31 de dezembro, o navio chega ao porto. Uma visão 
apocalíptica: a sua Messina é um imenso cemitério.
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Proibiram-no de descer. É obrigado, assim, a prosseguir 
até Catânia, cidade portuária localizada 100 quilômetros mais 
ao sul. Dali consegue chegar a Messina. “Os seus filhos estão 
todos salvos!” – disse-lhe um frade ao encontrá-lo.

Milagrosamente, os órfãos e as orfãzinhas ficaram ilesos. 
Os primeiros, já acordados, estavam num canto do dormitório 
para fazer as orações da manhã: a única parte do prédio que 
ficou intacta, enquanto todo o resto ruíra.

O mesmo milagre na casa das pequenas órfãs: todas sal-
vas, apesar da queda do edifício.

Outro episódio ainda mais extraordinário: enquanto o 
dormitório se esfarela, uma menina continua dormindo tran-
quilamente na sua pequena cama, protegida por um emara-
nhado de vigas que lhe servem de amparo. Quando acorda, 
pede desculpas por não ter ouvido a campainha do despertar.

A sua família religiosa, entretanto, paga um tributo à dor 
geral. Treze religiosas morrem no desmoronamento da casa.

Padre Aníbal não desanima. Com a ajuda dos sobreviven-
tes, consegue abrigar os seus em barracos improvisados. Em 
seguida, aceitando a generosa hospitalidade que lhe é ofere-
cida no continente, transfere os órfãos e as orfãzinhas para a 
região da Púglia, em Francavilla Fontana e Ória.

Inicia a reconstrução imediatamente. E mais: consegue 
multiplicar as obras, inclusive para aliviar os sofrimentos de 
tantos infelizes, que no desastre perderam tudo. Um ano 
depois pode afirmar: “Antes do terremoto tínhamos quatro 
casas. Agora temos dez, espalhadas por diversas partes da 
Sicília e da Púglia”.
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Dos escombros, a vida floresce ainda mais viçosa! Um mi-
lagre que somente a fé e a caridade de santo Aníbal conse-
guem realizar. Para ter, é preciso dar! “Dai e vos será dado: 
uma medida boa, cheia, sacudida e transbordante vos será 
colocada no regaço” (Lc 6,38).

9. Uma ideia, força vital

“A crise das vocações se enfrenta e
 se resolve por meio da oração. Este é o remédio infalível, 

porque indicado e imposto pelo próprio Senhor. 
As vocações, como a graça eficaz, devem vir do alto...” 

(Aníbal Maria Di Francia)

Em todas as composições – poéticas, teatrais, musicais 
– há sempre um “fio condutor”, o leitmotiv que serve 
de guia para o desenvolvimento do enredo. Da mes-

ma forma, na vida dos grandes santos há sempre uma ideia-
mãe, que é força de vida e guia o homem na realização da 
missão à qual foi chamado.

Os teólogos, hoje, falam em carisma, baseando-se em São 
Paulo, que diz: “Cada um recebe de Deus a sua própria graça” 
(1Cor 7,7). É o dom da graça que os torna aptos a levar adiante 
empreendimentos, às vezes, superiores às possibilidades hu-
manas. 

Em Aníbal, torna-se um pensamento dominante, uma “fixa-
ção”. Ele foi de tal modo tomado pela necessidade de operários 
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e da eficácia da oração para alcançá-los a ponto de se tornar a 
nota dominante de seus escritos, a característica de sua obra, a 
razão de sua vida, pela qual aposta todas as suas forças.

O seu carisma vem de um chamado do Senhor, resumindo-
se numa palavra rica de sentido, que o conquistou antes mes-
mo de dar início ao seu múltiplo apostolado...

“Jesus – narra São Mateus – percorria todas as cidades e 
aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do 
Reino e curando toda enfermidade e doença. Vendo o povo, sen-
tiu compaixão porque estava fatigado e prostrado como ovelhas 
sem pastor. Disse, então, a seus discípulos: ‘A colheita é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da plan-
tação que mande trabalhadores à sua colheita’ ” (Mt 9,35-38).

A palavra “ROGATE” (rogai) torna-se a “fixação”, o motor 
que animará toda a sua existência, a ideia inspiradora de 
todas as suas obras.

“Aquela palavra do Evangelho – escreve ele – tem ocupa-
do incessantemente os meus pensamentos. Naquele ‘rogai’ 
encontram-se, juntas, uma exortação e uma ordem. É dever 
de cada cristão obedecer àquela ordem! São muitas as almas 
a serem salvas, enquanto são poucos os ministros”.

A sua descoberta tem ainda hoje uma dramática atuali-
dade. A sala do banquete que Cristo prepara para a salvação 
de todos os homens ainda hoje permanece tragicamente va-
zia. Há necessidade de mensageiros dispostos a levar a Boa 
Nova “às praças, às ruas das cidades, ao longo das estradas”, 
aos convidados: “pobres, cegos, aleijados, coxos...”, enfim os 
últimos, os excluídos da nossa sociedade.

“Quando Jesus falava isso – diz padre Aníbal – tinha presente 
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todos os séculos, todas as cidades, todos os povos... Aumentam os 
maus costumes, a falta de religião, a pornografia... Crescem a mi-
séria e o desespero... Continua-se a viver e a morrer como animais. 
A crise atual do mundo é uma crise de vocações sacerdotais, reli-
giosas e leigas profundamente empenhadas em salvar o homem”.

“Faltam trabalhadores para a construção do Reino; é preciso 
solicitá-los Àquele que os pode dar: ‘Pedi e vos será dado’ ” (Lc 11,9).

Para santo Aníbal, a oração torna-se compromisso, ação. As 
suas duas congregações – as “Filhas do Divino Zelo” e os “Roga-
cionistas” – terão como Quarto Voto o de rezar e se empenhar 
por todos os meios em despertar na Igreja almas ardentes e ge-
nerosas, capazes de se entregarem ao serviço do próximo, a fim 
de libertá-lo de toda forma de opressão e de pobreza, material 
e espiritual. Este quarto voto é sintetizado no imperativo da 
palavra latina: “Rogate”. Esta expressão também é usada para 
resumir toda a espiritualidade (vida-vocação-missão) de santo 
Aníbal Maria e de sua grande família: “A Família do Rogate”.

O apostolado da “oração pelas vocações” será o maior dom ofe-
recido à Igreja através de santo Aníbal, para a salvação do mundo.

“A crise das vocações – afirma – se enfrenta e se resolve 
por meio da oração. Este é o remédio infalível, porque indica-
do e imposto pelo próprio Senhor. As vocações, como a graça 
eficaz, devem vir do alto...”.

São numerosos os seus escritos sobre o tema do “Rogate”, 
que acaba por envolver toda a Igreja. Em 1897 nasce a “Sagrada 
Aliança”, uma associação com a finalidade de unir bispos, sacer-
dotes, ordens e congregações religiosas num imenso coro de 
orações pelas vocações. Em 1900 funda outra associação, a “Pia 
União da Rogação”, com o objetivo de mobilizar todo o mundo 
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numa cruzada de orações. Dom Rugero, arcebispo de Catanzaro, es-
creve: “Padre Aníbal é alguém que nos obriga todos a cair de joelhos”.

Ele consegue interessar também os pontífices. O papa Leão 
XIII, por exemplo, incentiva-o a prosseguir no seu empreendi-
mento “até a realização completa”. Pio X envia-lhe a sua bên-
ção, exortando-o “a levar adiante esta cruzada de oração que 
faz eco ao mandamento de Cristo”. Bento XV afirma: “Eu sou o 
primeiro rogacionista”. Pio XI, aprovando a “Pia União”, define-a 
como “a obra das obras”.

10. Coração de pai

“Algumas florzinhas espalhados em grande 
quantidade ao longo de toda a trajetória 
da vida de santo Aníbal Maria Di Francia”

(Antônio M. Alessi) 

Para compreender melhor a alma deste padre extraordi-
nário, eis alguns episódios que põem em destaque, mais 
do que as palavras, a sua sensibilidade e bondade. 

Por ocasião da visita a uma de suas obras, ele vê uma orfãzi-
nha muito pálida e abatida.

“Você não está se sentindo bem?” – Pergunta impaciente –. 
Não lhe dão de comer o suficiente?”

“Não, padre! É que, de noite, não consigo dormir por causa 
dos mosquitos que não param de me picar”.

Ele manda chamar a superiora.
“Coloquem um mosquiteiro na cama desta pequena!”. 
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“Não temos nenhum, padre!”.
“Há um, sim. Apanhem o do meu quarto. A última das nossas 

orfãzinhas vale mais que o fundador e a madre superiora”.

 * * *

No mesmo orfanato estão hospedadas duas irmãzinhas que 
sentem mais profundamente a infelicidade de terem ficado so-
zinhas no mundo. No dia de visitas, só elas não descem à sala de 
recepção. Ninguém as chama; não há ninguém que lhes dê um 
presentinho. Sentem-se esquecidas por todos. Um dia, porém, 
cada uma recebe um lindo pacote. A seguir, a freira lhes diz:

“Desçam. Seu pai as espera”.
“Papai morreu – responde a maiorzinha –. Quem será?”. 
Descem e encontram padre Aníbal, que as recebe com 

o mais amável dos sorrisos.
“Ei, vocês, venham aqui! Digam-me se lhes agrada o 

que trouxe para vocês”.
As meninas aproximam-se um pouco encabuladas.
“Como é? Não querem nem mesmo olhar-me? Não sorriem 

para mim? Não me agradecem? Não sou eu o vosso papai?”.

* * *

Um dos muitos idosos recolhidos na casa, devido à ida-
de e à doença, havia ficado semiparalítico. Andava pela casa 
apoiando-se nas paredes e nos batentes das portas, firman-
do-se num tosco bastão.

“Como vai, tio Giácomo?” – pergunta-lhe carinhosamente, 
vendo-o em dificuldade.

“Eh, estou velho; as pernas já não me aguentam mais!”.



34   |   Santo Aníbal Maria Di Francia 

“Nada disso. Assim não está certo! O que é preciso para o se-
nhor é uma bela bengala para se apoiar comodamente”. 

“E quem vai arranjá-la para mim?”.

“Eu vou pensar nisso!”. 

Na próxima vez, chega com urna magnífica bengala de passeio, bri-

lhante, recurvada, com um lindo cabo: um objeto de luxo, para senhores.
“Escolhi isso para o senhor – diz ao entregar-lhe o bastão. E 

eis aqui um pacotinho de doces. Sei que lhe agradam. Quando 

ficamos velhos, somos todos um pouco gulosos”.

* * *

Certo dia, ao voltar para casa, vê no jardim uma pequena 
ovelha a comer a grama.

“Quem a trouxe?”.

“Um benfeitor. Ele deseja que, pelo menos uma vez na vida, o 
senhor faça um bom almoço!”.

Na mesma hora, no entanto, um pobre bate à porta... 

“Padre, hoje não temos nada para comer. As crianças estão 
chorando de fome”.

Padre Aníbal apalpa os bolsos: como de costume, estão va-

zios. Ao longo do caminho, seus “amigos” aliviaram-no de tudo o 

que possuía. Vai então à procura de pão; mas também esse está 

em falta. De repente, ocorre-lhe uma ideia. Desamarra a ovelha 

e a entrega ao coitado.

“Vá vendê-la e com o produto você poderá alimentar um 

pouco a sua família”.

“Mas, padre – observa a freira –, foi dada de presente ao senhor!”.
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“E eu a doei a um pobre açougueiro que saberá dar-lhe 
bom proveito!”.

* * *

Numa fria noite de inverno, o cavaleiro Musicó encontra o padre an-
dando apressadamente com um grande embrulho debaixo da capa...

“Para onde vai, padre, a esta hora e com este frio?”. 
“Estou levando um pouco de agasalho a uma família que vive 

em grande miséria”.
“Mas não podiam, pelo menos, eles mesmos virem buscá-lo?”.
“São pessoas que têm certa dignidade. E se envergonhariam 

de estender a mão. Por isso, eu mesmo vou a eles”. 
“Parece-lhe justo tirar dos seus pobres o que lhe dão para ali-

mentá-los? Não está tentando um pouco a Providência?”. 
“Certamente! E é por isso que ela sempre vem em minha ajuda”.

* * *

Padre Aníbal viaja para Roma junto com padre Carmelo, naquele 
tempo ainda estudante.

“Quanto dinheiro lhe deu o ecônomo?” – Pergunta-lhe.
“Cem liras!”
“É muito pouco. Mas, assim mesmo, entregue-as a mim. Na ou-

tra repartição vi um padre muito mal arrumado. Com certeza, ele é 
mais pobre do que nós”.

“Mas, padre! Esse dinheiro deve servir para a passagem de volta. 
Dou-lhe só cinquenta?”. 

“Não se preocupe! Quero-as todas!”.
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Põe, então, as liras num envelope e vai entregá-las ao sacerdote. 

Um passageiro que presencia a cena pergunta ao jovem Carmelo:

“Quem é aquele padre?”. 

“O nosso superior: padre Aníbal Maria Di Francia”.

“Ah, é ele! Ouvi falar muito dele. Estou realmente bastante 
feliz em tê-lo encontrado. Quando voltar, lhe entregue este en-
velope”. E se afasta.

“Padre, um senhor entregou-me este envelope para os 
nossos órfãos”.

Abrem-no. Dentro estão mil liras.
“Veja – comenta o padre –, se tivéssemos dado somente 50 

liras, teríamos recebido da Providência 500 liras. Demos 100 e 
o Senhor nos envia mil. Nunca devemos arrepender-nos de ser-
mos generosos com Deus!”.

* * *

Certa vez, chega em casa acompanhado por um homem 
carregando uma grande cesta de frutas.

“O que o senhor comprou, padre? – pergunta o ecônomo, 
depois de ter dado uma olhada no conteúdo – . As podres 
são em maior quantidade que as sadias! Mais uma vez o se-
nhor se deixou enganar?”.

“Qual nada! Eu vi bem a mercadoria que me era oferecida. 
Mas, se eu não as tivesse comprado, este coitadinho não teria 
conseguido vendê-las a ninguém, e quando as comprou elas 
eram sadias!”.

“Mas, o que vamos fazer com elas, agora?”. 
“Vamos escolher as que são boas. Este pobre homem pre-



    a entrega de uma vida   |   37     

cisava encontrar alguém que as comprasse. Tem uma família 
numerosa para sustentar!”

* * *

Outro dia, apresenta-se no convento de Ória um pobre velho.
“Padre Aníbal, pode dar-me um pouco de pão? Sinto tanta fome!”.
“Espere-me aqui. Vou apanhar algo na cozinha”.
Abre a dispensa, mas não encontra nada, nem sequer um 

pedaço de pão.
“Acabou-se todo o pão – diz o cozinheiro –. De tarde irei 

providenciá-lo”.
Padre Aníbal se dirige ao refeitório dos coirmãos, pega todo o 

pão já preparado para o almoço, enche uma cesta e a entrega ao 
mendigo. O cozinheiro olha estarrecido para ele...

“Mas, padre! O que darei à comunidade quando descer, 
daqui a pouco?”.

“Quanto tempo ainda falta para o almoço?”.
“Somente alguns minutos!”.
“Não se preocupe. A Providência pensará nisso!”
O coirmão não fica convencido e resmunga:
“Bendito homem! O que farei, agora, para arranjar pão?”.
Quando toca a campainha ao meio-dia, alguém bate à porta. 

Entra uma mulher com uma grande cesta de pão ainda quente, 
tirado do forno naquele instante.

“Para os orfãozinhos de padre Aníbal – diz, entregando a cesta. 
Só quero um para mim, mas abençoado por ele”.

 * * *

Um dia, padre Aníbal chega à comunidade de Taormina e en-
contra uma pequena órfã chorando inconsolável.
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“O que ela tem?” – Pergunta à freira.

“Tem manhas – responde severamente –. Não quer tomar o leite”.

“Coitadinha! Mas tem só três aninhos. Quem não faz pir-

raças nessa idade? Vem cá, Mariazinha – diz-lhe, tomando-a 

pela mão –, vem comigo. Tenho uma coisa para lhe mostrar, 

de que vai gostar muito”.

Conduz a pequena até seu quarto, e dos bolsos tira balas e 

biscoitos, capazes de consolar os corações mais aflitos. Só depois 

que o sorriso volta a brilhar naquele rostinho a traz de volta.

“Agora, por favor! Nada de manhas. Se você chorar fará cho-

rar também a mim” – e a devolve à freira.

“Por favor, não faça mais a pequena chorar: é um anjinho de Deus!”.

Este espírito de delicada caridade deixa-o em herança sagrada 

aos seus religiosos, como uma característica do seu apostolado.

“Quando eu estiver no paraíso – disse um dia, brincando, mas 

não muito –, se eu vir algum de vocês fechar a mão aos pobres, 

em vez de abri-la, descerei para bater-lhe, pois isso afastaria a 

Providência das nossas casas!”.
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11. No banquete do Reino

“Ó Deus, esperança dos humildes, refúgio dos pobres e
 pai dos órfãos, que fizestes do presbítero santo Aníbal Maria 

um insigne apóstolo da oração pelas vocações, por sua intercessão, 
enviai para a vossa messe dignos operários do Evangelho, 

e concedei que, animados do mesmo espírito de caridade, 
cresçamos no amor para convosco e para com o próximo.”

(Oração Coleta da missa própria de santo Aníbal Maria)

Padre Aníbal vive os últimos anos de sua vida na mais in-
tensa atividade... Lança urgentes apelos em favor da sua 
“Cruzada Rogate”; visita e acolhe com inefável bondade 

os “prediletos” que batem cada vez mais numerosos na casa do 
“pai”; viaja continuamente, a fim de recrutar novos apóstolos 
para a sua causa; visita as suas casas e comunidades...

A primeira guerra mundial cria novas oportunidades para 
ampliar ainda mais os espaços de sua inesgotável caridade: abre 
um orfanato em Altamura (Bari) para as filhas dos mortos na 
guerra, e uma casa em Pádua para assistência aos feridos. Esta 
obra torna-o particularmente feliz, pois acha que, assim, vai des-
contar um pouco a dívida que tem com o “Santo dos milagres”, 
pela ajuda que lhe pede continuamente. Constrói em Messina 
um grandioso templo da “Rogação” e uma casa em Roma. Esse 
último trabalho, no entanto, marca a ruína de sua saúde.

A 15 de dezembro de 1924 retorna a Messina com o orga-
nismo debilitado pelos sacrifícios e pelas privações, consumido 
pela chama da caridade, que procura transmitir aos seus filhos 
e filhas, continuadores de sua missão. O amor que arde em seu 
coração dilata-se até abraçar todas as criaturas. 

Um pequeno episódio:
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Caiu uma abundante nevada. Atrás das vidraças da janela, 
o padre vê dois pardais procurando comida.

“Coitadinhos! Eles também são criaturas de Deus!”. Cha-
ma, então, o irmão que o assiste:

“Por favor, leve um pouco de pão para que matem a fome”. 
Mas as migalhas afundam na camada fofa da neve.

“Assim não dá. Procure uma tábua e coloque em cima as 
migalhas para que possam comer”.

Prepara, assim, uma refeição para que também os pardais 
possam alimentar-se e fazer festa.

De modo especial, agora, não falta à oração, alimento insubsti-
tuível de toda a sua vida. Passa longas horas ao lado do sacrário e 
aos pés de “sua Mãe”, Nossa Senhora. A ela, mãe da Igreja, recomen-
da as suas obras, os seus filhos, a salvação do mundo inteiro.

“Maria – afirma – é o canal de todas as graças, está à frente de 
todas as obras e instituições da Igreja. Eu sempre me dirigi a Ela com 
grande confiança, alcançando tudo o que desejava”.

No dia 4 de abril de 1926 tem a alegria de participar da inaugu-
ração do templo “Rogate”: o seu templo.

O arcebispo, Dom Paino, abraça-o dizendo: “Messina o ama, preci-
sa do senhor, de seu coração, de sua generosidade”. À sua frente assina 
os dois decretos de aprovação das duas congregações e das respecti-
vas constituições.

Visita mais uma vez as diversas casas; entretém-se com seus 
filhos; recomenda-lhes fidelidade à Igreja, ao papa e aos pobres.

A 15 de outubro de 1926 retorna a Messina, continuando seu 
ministério: atende as confissões, incentiva, aconselha, recebe 
seus amigos prediletos...

No dia 20 de fevereiro de 1927 celebra pela última vez. Mesmo 
no leito de dor lembra-se dos outros. Escreve ao amigo Dom Orione:
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“Estão fazendo muitas orações por mim, miserável criatura. 
Destas, ofereço nove décimos àqueles que estão sofrendo comigo, 
que não têm os socorros e a assistência que eu tenho”.

Falece no dia 1º de junho de 1927. O padre que sempre 
dizia sim, que abria o seu coração e a sua casa a todos, espe-
cialmente aos prediletos de Deus, os pobres e excluídos, para 
que pudessem participar do “banquete”, está preparado para 
sentar-se à mesa do grande Rei.

12. Uma vida, um chamado, uma resposta

“Vem você também trabalhar comigo, 
para continuar essa missão!”

A vida, santidade e obra de santo Aníbal despertam em 
nós uma profunda admiração. Seu testemunho irrom-
pe em nossos corações uma pergunta intrigante: Como 

alguém, tão humano como nós, trilha o caminho da vida com 
tanta sabedoria e vive a dialética das contradições existenciais, 
no horizonte da fé, com tamanha heroicidade?  

Em 2004 a Igreja reconhece publicamente a santidade de sua 
vida; declara-o santo para iluminar e animar a todos no autêntico 
caminho da vida cristã, cuja meta é mesmo a santidade.

Aníbal traz em seu coração um grande amor a Deus, que se 
traduz em gestos de amor e aos irmãos, sobretudo aos pobres e 
abandonados, a escória da humanidade, os preferidos de Deus. 

No seguimento de Jesus que, diante da multidão cansada e 
abatida, tem compaixão, Aníbal é incansável em suas ações que 
promovem a dignidade daqueles que já não contam mais para a 
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sociedade. A estes, ama-os de maneira peculiar, exagerada, an-
tepondo-os a tudo. O amor é assim, não tem limites, não conhe-
ce “censura” e leva realmente à “loucura”. O amor de Jesus pela 
humanidade o levou à cruz, à extrema “loucura”. Segundo Paulo, 
essa é a “loucura” que Deus escolheu para confundir os fortes e 
os sábios (cf. 1Cor 1,27).

Aníbal tem os olhos fixos em Jesus, busca conhecê-lo intima-
mente, escutá-lo na Palavra e encontrá-lo nos sacramentos, con-
dição para conformar a própria vontade à d’Ele; um processo exi-
gente, sem dúvida, mas o único capaz de satisfazer plenamente 
as aspirações mais profundas da pessoa humana. 

Pelo batismo, fomos chamados à santidade, à fé, ao segui-
mento de Jesus Cristo. O batismo gera e sustenta todas as vo-
cações e ministérios. Você já pensou nisso? Afinal, qual é a sua 
vocação? Para viver o seu batismo precisa descobrir e assumir a 
sua vocação. Não se é cristão por uma decisão ética ou por uma 
grande ideia, mas pelo encontro com Jesus Cristo, o único capaz 
de dar um novo horizonte à própria vida. O encontro com Jesus 
Cristo revela-nos o grande amor de Deus por nós. E a experiência 
desse amor muda radicalmente a nossa vida. 

Esta experiência está na base da vocação de Aníbal. A fé é dom 
de Deus, mas a experiência do amor de Deus, manifestado em 
Jesus Cristo, passa pelas mediações humanas. Você pode ser essa 
mediação e ajudar muitas pessoas a se encontrar com Jesus Cristo.

A Conferência de Aparecida captou o sentido fundamental 
dessa experiência para o discipulado missionário ao afirmar que 
conhecer Jesus é o melhor presente que podemos receber, en-
contrá-lo é o melhor que pode ocorrer em nossas vidas, e torná
-lo conhecido é a razão da nossa alegria (cf. DAp 29). 

O Espírito que realiza a santidade de Jesus (cf. Lc 1,1s), realiza 
a santidade de Aníbal Maria e a de todos nós. Nesse caminho é 
fundamental cultivar a escuta da Palavra como lugar de encon-
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tro pessoal com Jesus Cristo vivo, por quem Deus se comunica 
- chama - e a pessoa responde – dialoga.

Nesse contexto, podemos ouvir as palavras de santo Aníbal 
Maria: “Vem você também trabalhar comigo, para continuar essa 
missão!” Vamos despertar e cultivar vocações, através do teste-
munho, do serviço e da oração, para que Deus suscite muitas 
delas, com zelo ardente pela sua messe!

A vocação é dom de Deus, uma iniciativa misteriosa e inefável 
do Senhor, que entra na vida de uma pessoa, cativa-a com a beleza 
do seu amor e suscita uma entrega total e definitiva a esse amor 
divino (Bento XVI, II Congresso Latino-americano de vocações). A 
vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do 
amor uns aos outros, que se faz serviço recíproco no contexto de 
uma vida eclesial autêntica. Nenhuma vocação nasce por si, nem 
vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra 
boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno”. (Francisco, 51ª 
Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações – 2014).

Oração a santo Aníbal Maria Di Francia

Ó Coração Divino de Jesus, que escolhestes a Santo Aníbal Ma-
ria para ser Apóstolo da Oração pelas Vocações e lhe deste tanta 
caridade, tornando-o Pai dos órfãos e dos pobres, concedei-me a 
força de imitar o seu exemplo e as suas virtudes. Por sua interces-
são, dai-me a graça que tanto necessito (pedir a graça).

Pai nosso, Ave Maria.
Enviai, Senhor,
operários e operárias à vossa messe.
Santo Aníbal,
Rogai por nós.
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- 05.07.1851 - Nasce em Messina (Itália), Aníbal Maria Di Francia.

- 08.12.1869 - Veste o hábito de seminarista.

- 13.03.1875 - No semanário, “A Palavra Católica”, publica um artigo onde, 

pela primeira vez, fala do pedido de Jesus em se rezar pelas vocações.

- Carnaval de 1878 - Providencial encontro com o pobre Francisco Zancone, 

residente em Avinhão.

- 16.03.1878 -  É ordenado sacerdote.

- 1878 - Começa o seu apostolado entre os pobres das casas de Avinhão.

- 06.07.1882 - Inicia o primeiro orfanato feminino.

- 04.11.1883 - Inicia o primeiro orfanato masculino.

- 1885 - Imprime, na tipografia, pela primeira vez, uma oração vocacional 

para obter bons operários.

- 01.07.1886 - A Eucaristia é guardada na Capela de Avinhão, após dois 

anos de preparação e espera.

- 19.03.1887 - Início da Congregação das Filhas do Divino Zelo.

- 16.05.1897 - Início da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus.

- 22.11.1897 - Institui a “Sagrada Aliança”, visando promover - entre bispos, 

padres e religiosos - a oração pelas vocações.

- 08.12.1900 - Institui a “Pia União da Rogação Evangélica”, visando promo-

ver - entre os fiéis - a oração pelas vocações.

- 26.06.1908 - Inicia a publicação do periódico “Deus e o Próximo” (viria a 

se transformar, em 1938, na Revista Rogate Ergo, de animação vocacional).

- 04.04.1926 - Inauguração do “Templo da Rogação Evangélica”, o primeiro 

dedicado à oração pelas vocações (em Messina). 

- 01.06.1927 - Padre Aníbal morre, em sua cidade natal, Messina.

- 07.10.1990 - Na Praça de São Pedro, em Roma, é proclamado Bem-aventurado 

por São João Paulo II.

-16.05.2004 - Na Praça de São Pedro, em Roma, é proclamado santo por 

São João Paulo II.
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