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CARÍSSIMOS SALESIANOS COOPERADORES, 

 

 como sabem, em 9 de outubro de 2013 próximo passado, o Papa Francisco autorizou a 

Congregação das Causas dos Santos a promulgar o decreto relativo às virtudes heroicas do Servo de 

Deus Atílio Luciano Giordani, Leigo e Pai de família, Cooperador da Sociedade Salesiana de São 

João Bosco, nascido em Milão (Itália) em 3 de fevereiro de 1913 e falecido em Campo Grande-MS 

(Brasil) no dia 18 de dezembro de 1972. Atílio Giordani, marido e pai exemplar, animador de 

oratório e catequista, missionário e evangelizador, figura atualíssima de Salesiano Cooperador, é 

agora Venerável. 

Esta minha mensagem deseja ser um convite a toda a Família Salesiana, mas em particular a esta 

Associação e à Inspetoria dos Salesianos da Itália-Lombardia e Emilia Romagna, que lhe promoveu 

a causa de beatificação e canonização, a promover igualmente o conhecimento da sua vida, da sua 

mensagem para a família e para a educação, segundo o espírito de Dom Bosco, e outrossim uma 

oração unânime para pedir a graça de um milagre, invocando-lhe a intercessão. 

Atílio Giordani é modelo de vida familiar. Ele foi em sua família esposo e pai presente, rico de 

grande fé e serenidade, numa desejada austeridade e pobreza evangélica em favor dos mais 

necessitados. O matrimônio com Noemi, em maio de 1944, foi para Atílio não só uma palavra 

"dada" mas sobretudo um "sacramento" de Cristo, cuja santidade e indissolubilidade se esforçou por 

exprimir com a vida de cada dia e com a educação dos filhos. A família permanece unida porque 

Atílio e Noemi se sustentam com a oração e a prática da caridade. 

  

Depois que nos aumentou maiormente a consciência de que não pode existir pastoral juvenil sem 

pastoral familiar, estou convencido de que o testemunho de vida cristã oferecido por Atílio em 

família poderá constituir uma significativa contribuição experiencial inspirada em Dom Bosco: uma 

família não fechada em si, mas aberta à vida paroquial e oratoriana, à prática da caridade, ao 

testemunho missionário. 

 

Atílio Giordani modelo de prática do Sistema Preventivo vivido no oratório. Aos nove anos 

começou a frequentar o Oratório S. Agostinho, dos Salesianos, em Milão. Ali, jovem para os jovens, 

empenhou-se, constantemente, por uma animação jubilosa dos grupos: por decênios é um hábil 

catequista e um animador salesiano genial, simples, sereno. Conhece e usa todos os instrumentos 

educativos do Sistema Preventivo para animar os seus meninos: zela pela liturgia, formação, 

presença e brinquedos no pátio, valorização do tempo livre, teatro; organiza passeios com os jovens 

do Oratório, compõe cantos, encena esquetes, inventa rifas de beneficência, caça ao tesouro e 

gincanas paroquiais, olimpíadas infanto-juvenis, sem nunca esquecer o centro da alegria cristã: o 



amor a Deus e ao próximo. Revela a arte do educador, pondo no centro da sua missão educativa o 

Anúncio do Evangelho e o serviço catequístico, vivido com criatividade e credibilidade. Mérito 

peculiar de Atílio Giordani foi traduzir de maneira simples e convincente a especificidade da 

evangelização desejada por Dom Bosco, o qual evangelizou educando.  

 

A “caridade salesiana” é caridade pastoral, porque busca a salvação das almas, e é caridade 

educativa, porque encontra na educação o manancial que lhe permite ajudar os jovens a 

desenvolverem todas as suas energias de bem; deste modo, podem os jovens crescer quais honestos 

cidadãos, bons cristãos e futuros habitantes do céu. O elemento típico da caridade pastoral é o 

anúncio do Evangelho, a educação na fé, a formação da comunidade cristã, a fermentação evangélica 

do ambiente. Hoje o nosso empenho de evangelizadores e educadores dos jovens pode achar em 

Atílio Giordani um modelo original de encarnação do espírito oratoriano, critério permanente de 

toda nossa presença e ação educativo-pastoral. 

 

Atílio Giordani modelo de santidade salesiana laical, vivida na alegria. Uma vez Salesiano 

Cooperador, vive a fé em sua própria realidade de leigo, inspirando-se no projeto de vida apostólica 

de Dom Bosco. Constrói a sua personalidade de homem e cristão na alegria. O seu humorismo é a 

expressão direta de uma consciência dominada pela fé em Cristo. Além disso testemunha, com 

coragem e bondade alegre, a sua fé cristã também em ambientes ou situações difíceis, como no 

período do serviço militar e de guerra, ou na sua profissão, como operário, vivendo no mundo sem 

ser do mundo, remando contra a corrente. Encerra o seu evento terreno partilhando com a Família a 

opção missionária, deixando como testamento o entusiasmo de uma vida toda doada aos demais: “A 

nossa fé deve ser vida” e “A medida do nosso crer se manifesta em nosso ser”. O Venerável Atílio 

Giordani é uma encarnação límpida da espiritualidade salesiana em clave laical. Este aspecto 

despertou sempre especial admiração, sobretudo nos Salesianos consagrados, que advertiam a 

presença providencial de um tal modelo e não deixavam eles mesmos de com ele se aconselhar. 

 

Os Grupos da FS envolvem numerosos leigos em sua missão. Temos consciência de que não se pode 

dar um envolvimento pleno se não se der igualmente a partilha do mesmo espírito. Viver a 

espiritualidade salesiana como leigos corresponsáveis na ação educativo-pastoral se torna uma 

obrigação fundamental. A simpática figura de Atílio Giordani é neste sentido uma fonte de 

inspiração para a formulação de uma espiritualidade laical salesiana. 

Neste Ano da Fé e no último de preparação ao Bicentenário de nascimento de Dom Bosco, o 

testemunho de Atílio Giordani é realmente um dom mui precioso, que nos estimula a formar leigos 

salesianos intensamente identificados e decididamente empenhados em levar a mensagem do 

evangelho à família, à educação e à vida social e política. 

Termino esta minha mensagem renovando o convite a promover um denso movimento de oração a 

fim de que possamos quanto antes venerar Atílio entre os membros glorificados da nossa Família 

Salesiana e invocá-lo como especial intercessor pelas Famílias e por nossos oratórios. 

 Com muito afeto e estima, em Dom Bosco, 

 

 

   

 
P. PASCUAL CHÁVEZ V., SDB 

Reitor-Mor 


