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SANTOS E BEATOS DA DEVOÇÃO SOMASCA 

SÃO CARLOS BORROMEU, BISPO 

04 DE NOVEMBRO 
Breve Histórico 

Nasceu em Arona (Lombardia) no ano 1538; depois de 

ter conseguido o doutoramento In utroque iure, foi no-

meado cardeal pelo seu tio papa Pio IV e eleito bispo 

de Milão. Foi um verdadeiro pastor da Igreja no exer-

cício desta missão: visitou várias vezes toda a diocese, 

convocou sínodos e desenvolveu a mais intensa ativi-

dade, em todos os setores, para a salvação das almas, 

promovendo por todos os meios a renovação da vida 

cristã.  Em 5 de outubro de 1566, numa visita pastoral, 

criou a paróquia de São Bartolomeu em Somasca, se-

parando-a de Calolzio. Se diz que nesta visita incensou 

os restos mortais de Jerônimo Emiliani. Além disso, de-

cidiu fundar um seminário rural e confiou-o aos Padres 

Somascos, dos quais apreciava a capacidade para a for-

mação. O primeiro reitor do seminário foi o Pe. Maffeo 

Belloni. São Carlos teve muito carinho pelos Soma-

scos: Leone Carpani, Primo Conti, Giovanni Paolo 

Montorfano, Giovanni Scotti e Francesco Spaur. Mor-

reu no dia 3 de novembro de 1584. 

Do livro Um Herói Desconhecido 

“O corpo de São Jerônimo foi depositado em um tú-

mulo na Igreja de Somasca onde continuou sendo ob-

jeto de veneração por parte do povo e de ilustres per-

sonagens. São Carlos Borromeu, o grande Arcebispo 

de Milão, campeão da Reforma Católica, entrou um 

dia na Igreja de Somasca; por inspiração divina perce-

beu que lá devia estar o corpo de um santo. Foi acom-

panhado ao sepulcro, mandou tirar a lápide e, cheio de 

fé e veneração, tributou ao cadáver a honra que per-

tence aos santos.” 

Do Sermão proferido no último sínodo por São 

Carlos, bispo 

Não sejas como quem diz uma coisa e faz outra 

Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos 

entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser 

fortalecidos com facilidade. Tal sacerdote desejaria 

possuir uma vida íntegra, que dele é exigida, ser conti-

nente e ter um comportamento angélico, como convém, 

mas não se resolve a empregar estes meios: jejuar, orar, 

fugir das más conversas e de nocivas e perigosas fami-

liaridades.  

Queixa-se de que, ao entrar no coro para a salmodia, ao 

dirigir-se para celebrar a missa, logo mil pensamentos 

lhe assaltam a mente e o distraem de Deus. Mas, antes 

de ir ao coro ou à missa, que fez na sacristia, como se 

preparou, que meios escolheu e empregou para fixar a 

atenção?   

Queres que te ensine a caminhar de virtude em virtude 

e como seres mais atento ao ofício, ficando assim teu 

louvor mais aceito de Deus? Escuta o que digo. Se ao 

menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em 

ti, não a mostres logo, não a exponhas ao vento! Man-

tém encoberta a lâmpada, para não se esfriar e perder o 

calor; isto é, foge, tanto quanto possível, das distrações; 

fica recolhido junto de Deus, evita as conversas vãs.  

Tua missão é pregar e ensinar? Estuda e entrega-te ao 

necessário para bem exerceres este encargo. Faze, pri-

meiro, por pregar com a vida e o comportamento. Não 

aconteça que, vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, 

zombem de tuas palavras, abanando a cabeça.  

Exerces cura de almas? Não negligencies por isso o cui-

dado de ti mesmo, nem dês com tanta liberalidade aos 

outros que nada sobre para ti. Com efeito, é preciso te 

lembrares das almas que diriges, sem que isto te faça 

esquecer da tua.   

Entendei, irmãos, nada mais necessário aos eclesiásti-

cos do que a oração mental que precede, acompanha e 

segue todos os nossos atos: Salmodiarei, diz o Profeta, 

e entenderei (cf. Sl 100,1 Vulg.). Se administras os sa-

cramentos, ó irmão, medita no que fazes; se celebras a 

missa, medita no que ofereces; se salmodias no coro, 

medita a quem e no que falas; se diriges as almas, me-

dita no sangue que as lavou e, assim, tudo o que é vosso 

se faça na caridade (1Cor 16,14). Deste modo, as difi-

culdades que encontramos todos os dias, inúmeras e ne-

cessárias (para isto estamos aqui), serão vencidas com 

facilidade. Teremos, assim, a força de gerar Cristo em 

nós e nos outros. 

Fonte: Manual da Devoção Somasca e liturgiadashoras.online 


