
BIOGRAFIA BEATO CARLO ACUTIS “Protetor dos adolescentes” 

Carlo Acutis (Londres, 3 de maio de 1991 – Monza, itália no dia 12 de 

outubro de 2006), beatificado em ASSISI, ITÁLIA no 10 OUTUBRO 2020. 

O beato CARLOS ACUTIS, tornou-se conhecido por documentar milagres 

eucarísticos ao redor do mundo e catalogá-los em um site que ele mesmo criou nos 

meses anteriores à sua morte por leucemia.  Quando era criança, Acutis se tornou 

grande devoto da Santíssima Virgem Maria e recitou rosários frequentes como sinal 

de sua devoção por Ela.Guardava particular devoção por Nossa Senhora de Lourdes 

e por Nossa Senhora de Fátima. Ele comungava frequentemente a partir da recepção 

de sua Primeira Comunhão e fazia o esforço de refletir antes ou depois da Missa 

diante do sacrário. Acutis também se confessava uma vez por semana. Aqueles ao 

seu redor sabiam que ele tinha uma paixão por computadores. 

 Em Portugal foi publicado, em 2019, o livro “Não eu, mas Deus – Biografia espiritual 

de Carlo Acutis”, onde o padre Ricardo Figueiredo, do Patriarcado de Lisboa, 

apresenta a história de vida do jovem que descobriu quando foram aprovadas as suas 

virtudes heroicas, em Julho de 2018. 

BIOGRAFIA BEATO SCALABRINI “PAI DOS MIGRANTES”                           

(Canonização em Roma, Itália 09.10.2022) 

O Bem-Aventurado Dom João Batista Scalabrini (Fino Mornasco, 1839 -

Piacenza, 1 de junho de 1905) foi um bispo da Igreja Católica na cidade de Piacenza, 

Itália.  

Iniciou a primeira Revista Catequética Italiana (1876), publicou o Catecismo católico 

(1887) e em 1889 celebrou o Primeiro Congresso Catequético Nacional em Piacenza 

(o primeiro do gênero na história da Igreja). O Papa Pio IX o definiu como Apóstolo do 

Catecismo; Se dedicou incansavelmente aos pobres, especialmente durante a fome 

de 1879-1880, quando ele também vendeu seu cálice e seus cavalos. 

Fundou o Instituto dos Surdos-Mudos (1879) e a Associação em favor dos 
trabalhadores nos Arrozais (1903) garantindo assistência religiosa, social e sindical 
desses migrantes sazonais; 

Scalabrini foi muito sensibilizado pelo êxodo da migração forçada no final do século 
XIX. Ele estudou as causas, realizou inúmeras conferências para solicitar a 
intervenção do governo e da sociedade civil, e trabalhou para a reforma da legislação.  

Atualmente os missionários scalabrinianos encontram-se presentes em 35 Paíes do 
mundo entero servindo aos migrantes e refugiados.  

       

      Beato Carlo Acuti - Não eu, mas Deus. 

               

Quarta feira 05.10.2022 até a Segunfa feira 10.10.2022  
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Programa 

Quarta feira 05.10.2022: Saída de Berna em AUTOCARRO às 07h00. 

Parada em Milano para almoçar (lanche) e aproveitar para visitar IL DUOMO 

DI MILANO e naturalmente conhecer a PINTURA FAMOSA MUNDIALMENTE 

DI LEONARDO DA VINCI “L’ULTIMA CENA”. Continua-se a viagem para 

dormir em ASSISI, a terra de SÃO FRANCISCO. HOTEL CHECK-IN JANTAR 

E DESCANSO.  

Quinta feira 06.10.20: Em Assisi, depois de tomar o pequeno almoço (08h00), 

saída para visitar tanto a Basilica dedicada ao Santo, seu túmulo e também o 

túmulo do jovem beato Carlo Acutis (protetor dos adolescentes e jovens). 

Faze-se uma oração pela PAZ. Almoço (pizza al taglio).Pela tarde continua-se 

a viagem para a Roma porém paramos para visitar il DUOMO DI ORVIETO. 

Aqui encontra-se exposto IL CORPORALE DEL MIRACOLO EUCARISTICO 

DI BOLSENA. Depois visita-se IL POZO DI SAN PATRIZIO (62 metros de 

profundidade descida de 258 degraus). Termina a vigem em ROMA. HOTEL 

CHECK-IN JANTAR E DESCANSO 

Sexta feira 07.10.2022: Depois de tomar o pequeno almoço (08h00), visita-se 

a Praça São Pedro-Museu do Vaticano-subida à cúpula. Almoço/lanche, ou 

spaghetti e depois continua-se para comprar souvenir religiosos. Compra-se 

um gelato e caminha-se em direção do Panteon, Fontana de Trevi até chegar 

à Piazza Spagna, passa-se pela VIA DEL CORSO onde localizam-se as mais 

importantes lojas de moda. Finaliza-se o dia com o jantar no Hotel e descanso. 

Sábado 08.10.2022: Depois de tomar o pequeno almoço (08h00) visita ao 

COLOSSEO - Arco de Tito (conta-se a história da guerra Judaica do ano 69 

d.C.), passa-se pelo PALATINO (onde o Papa reza a via sacra na sexta feira 

SANTA), continua-se para visitar a Chiesa San Pietro i Vincoli (Il Mosè di 

Marmore scultura di Michelangelo), Basilica Santa Maria Maggiore e a Basilica 

Santa Maria degl’Angeli. Compramos un gelato e regressamos pela VIA 

NAZIONALE para finalizar o dia com o jantar no Hotel e descanso.   

Domingo 09.10.2022: Depois de tomar o pequeno almoço (08h00) vamos 

partricipar da Missa na Praça São Pedro contando com a presença do Papa 

Francisco. Proclamação do Santo Scalabrini. Almoço/lanche e depois vamos 

visitar a BASILICA DE SAN PAOLO (neste lugar a história conta-nos que foi 

decapitado São Paulo, o grande evangelizador e anunciador da 

RESSURREIÇÃO DE JESUS). Por causa de este grandíssimo APÓSTOLO 

DE CRISTO, o cristianismo consiguiu espalhar-se por todo o MUNDO. Uma 

grande oportunidade de conhecer esta história, as origem do anúncio e a 

morte deste grande pregador.     

Segunda feira 10.10.2022: Revisar todas as nossas cosas para preparar e 

fazer as nossas malas para depois tomar opequeno almoço (08h00). Fazemos 

o CHECK-OUT começa a viagem de regresso para Berna. Almoço (lanche) 

durante o percurso da viagem. Hora prevista de chegada em Berna 20h00.

                                                                                                 

 INFORMAÇÕES 

- O pagamento Bancário a Missão Católica de Língua Portuguesa BE 

IBAN: CH87 0079 0020 2867 6733 8. 

- Os custos da viagem são calculados com o AUTOCARRO (Pullman).   

- Quarto compartilhado para duas pessas com internet, wc privado, etc. 

No preço está incluído os pequeno almoços, e o jantar durante todos 

os dias no hotel. Também estão incluídas todas as entradas para 

visitar o Duomo de Milão, o Museum do Vaticano, o Coloseo e as 

Igrejas que visitaremos durante a viagem incluído o transporte local.   

- Não estão incluídos no preço: os lanches, os gelatos, souvenir, água 

e outras compras de tipo pessoais. 

- Seguro Medico por conta de cada pessoa.  

- OBRIGATÓRIA AUTORIZAÇÃO ESCRITA DOS PAIS (adolescentes) 

- Recomendamos vestir roupas e sapatos confortáveis (caminha-se muito).                                                    

- Precisamos passaporte e não cartão de cidadão 

INSCRIÇÕES: escrever para e-mail: mclportuguesa@kathbern.ch                                       

Telefones de contato no escritório da Missão: 031.533.54.40/41/42        

ou com os missionários diretamente: Pe. Gil 079.860.20.08 e                                   

Pe. Anderson 076.292.43.81 

                                                                            

VALOR DA VIAGEM 750.00 FRANCOS 

  

 DOMINGO 25 DE SETEMBRO ÚLTIMA DATA PARA O PAGAMENTO 

 

Missão Católica de Língua Portuguesa BE-SO  
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