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SANTOS E BEATOS DA DEVOÇÃO SOMASCA 

BEATO TOMÁS REGGIO, BISPO 

09 DE JANEIRO 
Breve Histórico 

Nasceu em Gênova no seio de uma família nobre em 

1818. De 1827 a 1833 estudou no Colégio Real (Colle-

gio Reale), naquele período dirigido pelos Padres So-

mascos. Cuidaram de sua formação, os padres Tom-

maso Ascheris, Alessandro Cipolla e o reitor Andrea 

Pagano, este último dotado de um notável carisma edu-

cativo. Depois dos estudos na área jurídica, Tomás 

Reggio tornou-se sacerdote e se dedicou à evangeliza-

ção e à formação do clero. 

Tomás fundou, colaborou e dirigiu algumas publica-

ções de inspiração católica. Como jornalista, estava 

atento aos fatos que chocavam a sociedade italiana na-

quele tempo de grandes transformações. Feito bispo de 

Ventimiglia e depois de Gênova, fundou a Congrega-

ção das Irmãs de Santa Marta, e trouxe à luz os pilares 

da sua vida: “o compromisso com a educação e a aten-

ção aos pobres em nome de Cristo. Morreu em Triora 

no ano de 1901. Foi beatificado por São João Paulo II 

em 2000. 

Homilia da Beatificação de Tomás Reggio 

Nasceu em Gênova (Itália) a 9 de Janeiro de 1818 de 

uma família nobre. Embora se pudesse prever para ele 

uma carreira brilhante, aos 20 anos decidiu ser sacer-

dote deixando tudo para trás. 

"Quero fazer-me santo, custe o que custar, baseando a 

minha vida sobre dois pilares seguros:  a oração e a as-

cese", dirá Tomás quando a sua escolha se tornou defi-

nitiva. 

Recebeu a Ordenação sacerdotal no dia 18 de Setembro 

de 1841 e, com apenas vinte e cinco anos, foi nomeado 

vice-reitor do Seminário de Gênova e sucessivamente 

reitor do Seminário de Chiávari. Neste serviço dedicou-

se com denodo à formação dos futuros sacerdotes para 

que estivessem dispostos a comprometer a própria vida, 

sem receios, por Deus e pela Igreja. (...) 

Em 1877 foi consagrado Bispo de Ventimiglia, diocese 

muito pobre:  percorreu-a por várias vezes, foi pastor 

clarividente e verdadeiro guia espiritual do seu reba-

nho, convocou três sínodos em quinze anos, criou no-

vas paróquias, renovou a liturgia e esforçou-se por 

manter o patrimônio artístico das igrejas. 

Em 1878 fundou a Congregação das Religiosas de 

Santa Marta, que tinham por finalidade "responder às 

necessidades de todos os tempos". Pediu às Irmãs que 

acolhessem os mais pobres entre os pobres "como 

Marta, que teve a ventura de servir a Jesus com o hu-

milde trabalho das suas mãos". Estas religiosas apren-

deram dele a adorar em silêncio, a alimentar-se da ora-

ção, a encontrar de joelhos as razões de uma fé, que faz 

descobrir Cristo nos pequeninos com os quais se iden-

tificava. 

Quando, em 1887, um terremoto devastou a região, 

Dom Reggio, apesar da sua avançada idade, apresen-

tou-se imediatamente junto dos atingidos pela catás-

trofe levando-lhes ajuda, e depois convocou os párocos 

pedindo-lhes que o informassem sobre o estado das 

suas paróquias, a fim de providenciar as ajudas que re-

cebia de muitas pessoas, entre as quais leitores de vá-

rios jornais. 

Foi pródigo, reservando para si apenas a sua batina e o 

antigo relógio, testemunhando assim que se fez pobre 

pela sua gente. Cuidou de modo especial dos muitos 

órfãos vítimas do terremoto, inicialmente assistidos 

nalguns centros já existentes na cidade e para eles 

criou, mais tarde, um orfanato em Ventimiglia entregue 

aos cuidados das Religiosas de Santa Marta. 

Em 1892 escreveu ao Papa:  "Peço a Vossa Santidade 

que me exonere do cargo episcopal, a fim de poder ser 

um simples sacerdote para que a diocese não venha a 

sofrer por causa da minha idade e se confie a outros 

uma tarefa tão pesada". 

A resposta do Santo Padre foi surpreendente:  em Maio 

desse mesmo ano, D. Tomás foi nomeado Arcebispo de 

Génova. Apesar dos 74 anos de idade e das dificulda-

des, aceitou humildemente o cargo para cumprir a von-

tade de Deus. 
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Quando em 1900 a Itália católica decidiu consagrar a 

Deus e à Virgem o novo século, D. Tomás Reggio con-

vidou todos os Bispos da região a uma grande peregri-

nação ao monte Saccarello, onde se colocou a estátua 

do Redentor. Também ele partiu de Gênova numa car-

ruagem de terceira classe, com outros sacerdotes e mui-

tos peregrinos, até Triora, pequena localidade aos pés 

do monte. O desejo de prosseguir a pé o itinerário da 

peregrinação era muito forte, mas não lhe foi possível 

fazê-lo, pois um mal-estar o impedira. Foi o início da 

enfermidade que o levaria ao termo da sua vida. 

Faleceu na tarde de 22 de Novembro de [1901], respon-

dendo àqueles que perguntavam se desejaria alguma 

coisa:  "Deus, Deus, só Deus me basta!". A sua resposta 

foi a expressão daquilo que sempre o movia. 

Extraído da Homilia de São João Paulo II: vatican.va 

Da Carta Pastoral na Quaresma de 1896 do Beato 

Tomás Reggio, bispo. 

Retornemos a Deus 

Retornemos a Deus, eis o grito da salvação para o ho-

mem e para a sociedade. A nossa geração orgulhosa – 

o mundo diz o que quer – definha-se e debate-se em 

agonia porque se afasta de Deus na ciência, na arte e, 

naquilo que é ainda pior, na consciência pública e pri-

vada. 

Retornemos a Deus na ciência que é o fundamento e o 

princípio de cada coisa. A ciência moderna, cheia de si, 

não reconhece Deus. 

Retornemos a Deus, façamos com que a ciência torne-

se cristã, a ciência deve ser companheira da fé desde 

seu florescimento nas mentes juvenis. E isso significa 

que os ensinamentos da catequese e os estudos religio-

sos devem andar de mãos dadas com a aprendizagem 

das ciências humanas. 

Retornemos a Deus na arte, procurando o belo como 

ele se revela no estudo da natureza. Deus que é seu au-

tor, ser perfeitíssimo e beleza infinita, deixa transpare-

cer uma centelha de sua beleza e a alastra nas suas cri-

aturas, que são por causa de sua finitude e imperfeição, 

um pálido reflexo desta beleza. 

Retornemos a Deus na arte, precisamente porque a ins-

piração do artista é um impulso celeste. Reverentes ao 

Criador, sintamos de cada criatura a beleza que ela nos 

oferece ao invés de divinizá-la de qualquer maneira e 

tornarmo-nos seus imitadores servis.  

Retornemos a Deus ainda mais na consciência pública 

e privada. Cientes da dolorosa experiência [humana], 

todos aqueles que dominam o mundo e os responsáveis 

pelos povos aprendam que: sem Deus nenhum povo, 

nenhuma sociedade, nenhuma nação pode viver e pros-

perar. A história do mundo assim nos ensina. 

Retornemos a Deus na nossa consciência individual. E 

quando digo “retornemos a Deus”, intento dizer retor-

nemos à fé cristã, aos seus dogmas, as suas virtudes e 

as suas práticas religiosas: a oração, a Palavra de Deus, 

os sacramentos, o devido respeito às pessoas, às coisas 

sagradas e ao vigário de Cristo na terra, que é o Papa, 

cabeça visível da Igreja. 

Então eu grito: retornemos a Deus, retornemos à fé 

cristã e às práticas religiosas de nossos antigos pais. 

Eles meditavam a Palavra de Deus, os sacramentos e a 

oração, todo dia. 

O que nós precisamos é retornar a vida cristã. Esteja 

distante de nós a ideia errada, contudo difundida de po-

dermos ser “cristãos não praticantes”. 

Desejemos o verdadeiro cristianismo e a verdadeira 

ação do cristianismo, com esta única intenção, repita-

mos o grito: retornemos a Deus. 

Extraído e traduzido do Manual de Devoção Somasca 

Oração 

Ó Deus, que no bem-aventurado bispo Tomás Reggio 

destes a Igreja um sensato predicador da vossa Palavra 

e um bom pastor para todos. Infundi em nós o vosso 

Espírito de santidade, para que reconhecendo-o mestre 

e protetor, possamos imitar suas virtudes e continuar a 

obra de sua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santos.  

Beato Tomás Reggio, rogai por nós. 

São Jerônimo Emiliani,  

rogai por nós e por todos os órfãos do mundo. 

Maria, Mãe dos Órfãos,  

rogai por nós e por todos os órfãos do mundo. 

“O anjo Rafael que esteve sempre com Tobias esteja 

comigo em todo lugar e caminho” 


