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passamos a amar a Deus acima de tudo e aopassamos a amar a Deus acima de tudo e ao

nosso próximo como a nós mesmos.nosso próximo como a nós mesmos.
Beato Carlo Acutis



Carlo nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991 e morreu em
Milão, no dia 12 de outubro de 2006. Seus pais, Andrea Acutis e
Antônia Salzano, trabalharam por um curto período em Londres, sendo
originários de Milão, na Itália, para onde voltaram pouco depois do
nascimento do filho, em setembro de 1991. 
A mãe e o pai não eram católicos praticantes, porém, o menino
descobriu a fé, graças a sua babá polonesa, uma católica muito devota
de São João Paulo II. A jovem se chamava Beata. Carlo tornou-se 
 grande devoto da Santíssima Virgem Maria. Guardava particular
devoção por Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima.
A partir da recepção de sua Primeira Comunhão (com sete anos)
comungava diariamente e fazia o esforço de refletir, antes ou depois
da Missa, diante do Sacrário. 
O jovem Carlo também se confessava frequentemente. 
Se preocupava com aqueles amigos cujos pais estavam se divorciando
e os convidava para sua casa para apoiá-los. Defendeu os direitos das
pessoas com deficiência e protegeu os colegas deficientes na escola,
quando zombadores frívolos os importunavam. 
Adorava viajar, visitava Assis mais do que outros lugares.
Com 15 anos de idade desenvolveu leucemia. O médico que o tratou
perguntou se ele estava sofrendo muita dor e respondeu: "há pessoas
que sofrem mais do que eu”. Ofereceu sua dor pelo Senhor, pelo Papa
e pela Igreja.

Biografia de Carlo Acutis
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Morreu, em 12 de outubro de 2006, às 6h45 de leucemia fulminante M3
e foi enterrado em Assis, de acordo com seus desejos. 
A Conferência Episcopal Lombarda aprovou a petição para a causa da
canonização, que foi introduzida, em 15 de fevereiro de 2013, com a
presença do Cardeal Ângelo Scola. O processo foi concluído, em 24 de
novembro de 2016.
Depois que a causa começou ele se tornou intitulado como "Servo de
Deus" - primeiro estágio no caminho para a santidade. Mais tarde o
Papa Francisco o declarou Venerável, em 5 de julho de 2018.
Em 23 de janeiro de 2019, seu corpo foi exumado e, tratado com
técnicas de conservação, foi transferido para a Igreja de Santa Maria
Maior (também chamada de Santuário da Espoliação) em Assis, onde
aguardou a beatificação para finalmente ser exposto à veneração
pública. 
Sua beatificação aconteceu, no dia 10 de outubro 2020, em Assis, na
Itália.

Sua paixão por computadores o levou a criar um site dedicado à
catalogação cuidadosa de cada milagre eucarístico e ele fez isso a
partir dos 11 anos. Usava a mídia para evangelizar e proclamar o
Evangelho. Ele também gostava de edição de filmes e quadrinhos. 
Tanto Mons. Raffaello Martinelli, como o Card. Ângelo Comastri
ajudaram na organização dessa exposição fotográfica em sua
homenagem. Desde então, esta exposição viajou para dezenas de
países diferentes nos cinco continentes.

Biografia de Carlo Acutis



É possível ser santo e jovem ao mesmo tempo.

Em apenas 15 anos de idade e marcado pelo sofrimento, Carlo Acutis
viveu intensamente o amor, a misericórdia e a caridade. Na vida do
Beato Carlo Acutis, não encontramos fatos mirabolantes ou de caráter
espetaculoso, mas um exemplo de vida que provoca alegria e que nos
encoraja a sermos autênticos e coerentes com nossa fé diante de
tantos valores relativos de nossa sociedade. Com uma grande devoção
à Santíssima Eucaristia, um amor fiel e verdadeiro à Virgem Maria e
uma entrega pela Igreja de Cristo, Carlo mostrou que o sentido de
nossa existência é amar e se doar acima de todas as coisas pela causa
do Reino de Deus. Foi um adolescente alegre e de bem com a vida,
mesmo diante de sua enfermidade.
Foi um jovem que gostava de brincar com os amigos. Demonstrou que
é possível viver a santidade sendo autentico, despertando nos jovens
esse desejo de viver com alegria e com a busca de uma vida de
intimidade com Deus.
Não por acaso o chamamos de anjo da juventude! Indubitavelmente 
 este Beato do ano de "2020" mostra com sua própria vida como é
possível ser jovem e ser santo ao mesmo tempo. 
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Olhemos para o Carlo com admiração e com certeza de que vale a
pena buscarmos a santidade com calça jeans, praticando esportes,
hobbys, trabalhando, e, acima de tudo, contemplando o amor de Deus e
unir-nos a Ele no que fazemos, desejamos e esperamos. 

“A Eucaristia é minha via expressa para o Céu.” 

Aos 7 anos de idade Carlo Acustis depois da primeira comunhão, inicia
um processo de descoberta do valor inestimável da participação diária
na Santa Missa e da adoração ao Santíssimo Sacramento. 

 Viveu um amor eucarístico a partir do que se celebra na santa missa e
do que significa aquele pão, que é o próprio Cristo e não uma mera
simbolização. Para um menino de 12 anos ter esta consciência, só é
possível: 

Pelo fato de sua vida ser uma oração, 

Pela devoção a Nossa Senhora, a única mulher de sua vida.

Por ele cada dia mais contemplar o amor de Deus que não cessa de
resplandecer por nós, principalmente quando se faz Eucaristia. 
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Um anjo da modernidade

Carlo é um gênio da informática no céu.
"Ele sabia usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o
Evangelho, comunicar valores e beleza" (Papa Francisco – Cristo vive).
Em tempo de redes sociais disseminando o mal e de fake news, Carlo
dá uma lição de que a Rede Mundial de Computadores deve ser espaço
para divulgar o amor a Deus e promover a evangelização. Tornou-se
um especialista no uso dos computadores e pode ser considerado o
Anjo da Modernidade e patrono da Internet. E essa missão do jovem é
um exemplo para todas as gerações.
Foi um grande apóstolo digital. Pela primeira vez na Igreja temos um
beato quase youtuber. Certamente este é um sinal para que
reconheçamos as mídias sociais como campo obrigatório de
evangelização. Carlo nos clareia a possibilidade de sermos santos
também nestes meios, quando não cultivamos sites que não nos levam
a nada; quando não compartilhamos fake news e principalmente
quando nossos posts, vídeos e publicações são sinais visíveis do nosso
ser cristão, e não de uma falsa pessoa, que muitas vezes criamos nas
redes. A internet pode ser um caminho para o Cristo e para evangelizar,
sobretudo, os jovens.
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Carissimos irmão e irmã.
A finalidade deste manual é de ajudar o visitante a entender melhor o
sentido e a importância da mostra Eucarística, concebida e levada a cabo
pelo Beato Carlo Acutis e agora apresentada no Santuário de Caravaggio,
Farroupilha, RS.
Esta mostra diocesana foi pensada para oferecer a oportunidade aos
catequistas e catequizandos e demais pessoas de conhecer estes
eventos extraordinários, chamados “milagres Eucarísticos”, que
ocorreram, ao longo dos séculos, após a instituição da Eucaristia por
Cristo na última ceia. 
Os milagres Eucarísticos podem ajudar a viver a fé, que tem o seu centro
em Cristo\Eucaristia. Não podemos confundir os Milagres Eucarísticos
com a Eucaristia que é o verdadeiro e grande Milagre quotidiano.
A mostra é composta de uma faixa e de 184 paineis divididos na seguinte
ordem:

5 painéis introdutórios: explicam como entender e qual a importância
dos milagres eucarísticos acontecidos em vários Países (19) do mundo.
Recomendamos a leitura atenta desses cinco painéis.

134 painéis: apresentam as cidades, onde aconteceram estes eventos
milagrosos. 

Orientações Gerais

Dom Alessandro Ruffinoni



19 painéis: falam dos santos e místicos e a devoção à Eucaristia.

06 painéis: narram as aparições de Nossa Senhora e a Eucaristia

02 painéis: relatam as comunhões prodigiosas de alguns santos.

12 painéis: Fotos de Carlo Acutis

06 painéis: Frases de Carlo Acutis

Este trabalho exigiu trabalho e esforço da equipe do Santuário e visa
unicamente levar a todos, sobretudo os jovens, a apreciar e adorar a
Eucaristia, centro e ápice de toda vida cristã.
Vale a pena dar uma olhada a esta mostra “para ouvir o grito do amor de
Deus que ressoa em cada celebração eucarística”.
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 Há alguns anos publiquei uma pesquisa sobre Milagres
Eucarísticos, mas, para minha surpresa, recebi uma carta que
contestava a documentação recolhida, argumentando que os
“sangramentos” eucarísticos eram nada mais que o resultado de
uma época ingênua e com tendência a criar prodígios.
 Sofri muito com esta afirmação. E o motivo era simples: as coisas
não se passaram assim, os fatos falam inequivocamente.
 Padre Pio, homem do século XX, não foi ele um milagre eucarístico
vivo? A sua extraordinária existência foi inteiramente ligada ao Altar,
à Missa, ao Sangue.
E quem pode afirmar que o Padre Pio foi apenas uma invenção de
ingénuos e visionários do século XX?
 Teresa Neumann, falecida em 1962, portanto, em pleno século XX,
alimentou-se durante trinta e seis anos... apenas de Eucaristia.
 Equipes de médicos revezavam-se junto dela e vigiavam-na noite e
dia: no final, foram obrigados a reconhecer o fato humanamente
inexplicável.
Este também é um milagre eucarístico: quem pode argumentar
contra isso?
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Prefácio 
 



  Marthe Robin, que morreu em 1981, alimentou-se exclusivamente de
Eucaristia durante cinquenta e três anos e, às vezes, para o espanto
das testemunhas, quando já não conseguia deglutir, aspirava a
Eucaristia num gesto de profundo amor a Jesus presente no
Santíssimo Sacramento.
 Jean Guitton, famoso pensador, escreveu sobre Marthe Robin: “A
mulher que vou retratar era uma camponesa do interior da França.
Uma mulher que talvez fosse a mais estranha, extraordinária e
intrigante da nossa época. Logo no primeiro encontro com ela,
pressenti que um dia não poderia deixar de, pelo menos, falar sobre
ela”. Porquê? Simplesmente porque a sua vida é um prodígio
retumbante... ligado à Santíssima Eucaristia.
Com grande sobriedade, estes painéis descrevem e dão voz a muitos
Milagres Eucarísticos: vale a pena dar uma olhada... para ouvir o
grito do amor de Deus que ressoa em cada celebração eucarística.
Hoje... como ontem!  
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presumir que Deus se esqueceu de nos dizer algo na instituição
da Eucaristia;
colocar em segundo plano a Eucaristia Dominical;
atribuir uma importância exagerada ao aspeto milagroso e
extraordinário, com a consequente desvalorização do quotidiano
na vida do crente e da Igreja;
dar crédito fácil a sugestões, fraudes, etc.

 1) Limitações:
– A nossa fé não se baseia em Milagres Eucarísticos, mas no
anúncio de Cristo Nosso Senhor, contido na fé graças à ação do
Espírito Santo.
– Também não há qualquer obrigação para o cristão de acreditar em
Milagres Eucarísticos. Estes não exigem necessariamente a fé dos
fiéis, embora sejam oficialmente reconhecidos pela Igreja. Todos os
fiéis mantêm a sua liberdade de julgamento: nenhum cristão é
obrigado a acreditar em qualquer revelação privada, mesmo quando
é aprovada pela Igreja.
– A prudência da Igreja face a fenómenos extraordinários (como os
Milagres Eucarísticos) é plenamente justificada porque, entre outras
coisas, é possível depararmo-nos com os seguintes riscos:

 Embora ninguém seja forçado a acreditar, o crente deverá ter uma
atitude respeitosa relativamente aos Milagres Eucarísticos cuja
autenticidade tenha sido reconhecida pela Igreja. 
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OS MILAGRES EUCARÍSTICOS: LIMITAÇÕES E
ASPETOS POSITIVOS

 
 



2) Aspetos positivos:
 –Ajudam-nos a ir além do visível, do sensível, para admitir que há
algo que é incompreensível, humanamente inexplicável meramente à
luz da razão humana, e cientificamente não comprovável.
 – Oferecer a oportunidade de falar, na catequese, sobre os Milagres
Eucarísticos eventos extraordinários que ocorreram após a
instituição da Eucaristia por Cristo, depois do fim do Novo
Testamento.
– Os Milagres Eucarísticos podem ajudar a conhecer e viver a fé, que
tem o seu centro em Cristo e em Cristo-Eucaristia: 
 São, portanto, uma ajuda à sua fé, porque apontam para a
Eucaristia, instituída por Cristo e celebrada na Igreja a cada
domingo. 
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– Os Milagres Eucarísticos podem convidar, para conhecer, apreciar,
adorar a Eucaristia.
que “é a fonte e o culminar de toda a vida cristã. 
– Nunca devemos esquecer nem ignorar que a Eucaristia é o
verdadeiro, grande e inesgotável Milagre quotidiano. A Eucaristia:
 ◦ É um sacramento: os Sacramentos “são sinais sensíveis e eficazes
da graça, instituídos por Cristo e confiados à igreja, através dos
quais nos é concedida a vida divina.
 ◦  É o sacramento dominical por excelência, que se verifica nas
nossas igrejas quando se celebra a Santa Missa.
 ◦  “É o próprio sacrifício do Corpo e Sangue do Senhor Jesus, que
ele instituiu para perpetuar nos séculos, até ao seu retorno, o
sacrifício da Cruz, confiando assim à sua Igreja o Memorial da sua
Morte e Ressurreição. 
– Na celebração da Missa Jesus Cristo está presente, sob as
espécies do pão e do vinho, em modo único, incomparável,
verdadeiro e real.
 – São ainda de realçar os Santuários dos Milagres Eucarísticos,
reconhecidos pela Igreja, como lugares de celebrações litúrgicas
(particularmente do Sacramento da Reconciliação), lugares de
oração e espiritualidade eucarística, catequese e de atuação da
caridade.
 – Os Milagres Eucarísticos, manifestam e refletem a piedade . 
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Os Milagres Eucarísticos são intervenções prodigiosas de Deus, que
visam confirmar a fé na presença real do corpo e sangue do Senhor
na Eucaristia. Conhecemos a doutrina católica no diz respeito à
presença real. Nas palavras da consagração: “Este é o meu Corpo”,
“Este é o meu Sangue”, a substância do pão torna-se o Corpo de
Cristo, e a substância do vinho o seu Sangue. Esta notável mutação
é designada por transubstanciação, ou seja, mudança de substância.
Do pão e do vinho permanecem as aparências ou espécies que,
filosoficamente, se chamam acidentes. Permanecem o tamanho, a
cor, o sabor, o cheiro e também as capacidades nutritivas, mas
continua a ser a substância, ou seja, a verdadeira realidade, que se
tornou o Corpo e o Sangue do Senhor.
A Transubstanciação não poderá ser de modo algum vivida pelos
sentidos, apenas a fé nos assegura desta maravilhosa mutação.
Os Milagres Eucarísticos pretendem confirmar esta fé, que se baseia
nas Palavras de Jesus, segundo as quais o que parece pão já não é
pão, e o que parece vinho já não é vinho. Efetivamente, nos Milagres
Eucarísticos figuram a Carne e o Sangue, ou um ou outro, conforme
o caso. O propósito dos Milagres é provar que não devemos olhar
para a aparência exterior (pão e vinho), mas para a substância, a
verdadeira realidade da coisa, que é carne e sangue.
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Os Milagres Eucarísticos
 
 
 



Os teólogos medievais aprofundaram o tema dos Milagres
Eucarísticos (muito frequentes na época), para os quais forneceram
várias interpretações, mas a mais fundada e razoável parece ser a do
“Doutor Eucarístico” por excelência, ou seja, São Tomás de Aquino
(Suma Teológica III, q.76, a.8).
Ele afirma que o Corpo e o Sangue que aparecem após o Milagre se
devem à transformação das espécies eucarísticas, ou seja, dos
acidentes, e não tocam a verdadeira substância do Corpo e Sangue
de Jesus. As espécies do pão e do vinho são milagrosamente
transmutadas em espécies de carne e sangue, mas o verdadeiro
Corpo e o verdadeiro Sangue de Jesus não são aqueles que
aparecem, mas aqueles que, antes ainda do Milagre, estavam ocultos
sob as espécies do pão e do vinho e que ainda existem secretamente
sob a espécie da carne e do sangue.
Se, efetivamente, a carne e o sangue que aparecem fossem
verdadeiramente a carne e o sangue de Jesus, deveríamos dizer que
Jesus ressuscitado, que reina impassível à direita do Pai, perdera
uma parte da sua carne ou do seu sangue, o que não poderá, de
forma alguma, ser admitido.
Devemos dizer que a carne e o sangue que aparecem nos milagres
são do mesmo tipo das espécies ou aparências, ou acidentes – nem
mais nem menos do que as espécies do pão e do vinho.
O Senhor realiza estes milagres para dar um sinal, claro e visível a
todos, de que a Eucaristia é o verdadeiro Corpo e verdadeiro Sangue
do Senhor.
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Porém, este verdadeiro Corpo e Sangue não são aqueles que
aparecem, mas aqueles que estão substancialmente contidos sob as
espécies ou aparências – espécies ou aparências estas que, antes do
Milagre, eram as do pão e do vinho, e depois do Milagre são as da
carne e do sangue.
Jesus está realmente e substancialmente contido sob as aparências
da carne e do sangue, tal como antes do Milagre. Por isso, podemos
adorar Jesus realmente presente sob a espécie da carne e do
sangue. 
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+ DESEJAR DE SER SANTO

+ MISSA (possivelmente diária) 

+ ADORAÇÃO (alguns momentos)

+ CONFISSÃO (frequente)

+ AJUDAR OS OUTROS (CARIDADE)

+TERÇO À MÃE MARIA

+ LER A PALAVRA DE DEUS

+ PEDIR AJUDA AO ANJO DA GUARDA
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"A Eucaristia é a minha via expressa para o Céu"."A Eucaristia é a minha via expressa para o Céu".
  

KIT PARA SER SANTO



Infinito, não o finito. O Infinito é a nossa Pátria.Infinito, não o finito. O Infinito é a nossa Pátria.
O Céu está esperando por nós desde sempre."O Céu está esperando por nós desde sempre."  

  
Prece para solicitar a Canonização do Beato

Carlo Acutis
 Ó Pai,

 que nos deste o testemunho apaixonado
 do jovem Beato Carlo Acutis,
 que fez da Eucaristia o centro de sua vida
 e a força de seu empenho diário,
 porque também os outros Te amassem
acima de todas as coisas,
 faz com que possa ser em breve
 considerado um dos Santos de Tua Igreja.
Confirma a minha Fé,
 alimenta a minha Esperança,
 revigora a minha Caridade,
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à imagem do jovem Carlo,
 que, ao crescer com essas virtudes,
 agora vive perto de Ti.
 Concede a graça que tanto desejo...
Confio em Ti , Pai,
e em Teu amadíssimo Filho Jesus,
 na Virgem Maria, nossa doce Mãe,
 e na intercessão de Teu Beato Carlo Acutis.
Pai nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...
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