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em-aventurado Luiz Monza,
 tu foste um bom pastor, 
passavas as noites acordado 
em oração e os dias buscando 
incansavelmente as ovelhas perdidas 
do rebanho do Senhor,
homens e mulheres com fome 
e sede de Deus.
Tu foste um sinal vivo e fecundo 
do mistério da semente que deve 
morrer para produzir frutos.
Pede a Deus por nós,
o dom do Espírito 
de oração e caridade, 

a fim de que também no meio de nós 
floresça a santidade, 
os fracos não percam a esperança 
as famílias guardem o amor e 
as comunidades vivam a alegria de 
serem um só coração e uma só alma, 
reflexo de Cristo Jesus que fez 
resplandecer no mundo 
a força transformadora do amor.

(Pedir uma graça)
REZAR: Pai Nosso...., Ave Maria..., Glória
Bem-aventurado Luiz Monza, rogai por nós.

      ORAÇÃO AO BEM-AVENTURADO LUIZ MONZA      ORAÇÃO AO BEM-AVENTURADO LUIZ MONZAO Senhor quer que nós sejamos santos e não espera que nos contentemos 
com uma existência mediócre, diluída e inconsistente. [...] Somos todos 
chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo cada um o seu 
próprio testemunho nas ocupações cotidianas, onde quer que estejamos. 
[...] Esta santidade à qual o Senhor te chama crescerá nos pequenos gestos. 
[...] (Papa Francisco, Gaudete et exsultate, Roma 2018).
Estas palavras expressas pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica, nos 
recordam os traços do bem-aventurado Luiz: um homem de "pequena 
estatura", orientado pela dedicação pelas coisas do Senhor e determinado 
em seu agir, com os olhos voltados para a Eucaristia e ao Mistério que  ali 
habita e o coração repleto de amor pelo mundo e suas pobrezas.

Quem recebesse graças ou favores através da intercessão do bem-aventurado 
Luíz Monza pode comunicá-lo ao: Centro Studi beato Luigi Monza 

031.625111-625200 Ponte Lambro (Co) - Itália, 
email: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it 
Fones: 



Aqui estão os sites web:  www.luigimonza.it
                                                www.ispac.it
                                                          www.lanostrafamiglia.it

                                                                         www.emedea.it
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Um sacerdote de origens simples, crescido num ambiente camponês. 
Teve dificuldade em começar e se dedicar regularmente aos estudos 
também devido a problemas familiares. Era porém rico de um 
coração sábio e daquela ciência que nasce da oração e da docilidade 
ao Espírito.

. 
Um  pároco que viveu ao lado de seu povo como guia e pastor, 
partilhando os tempos difíceis da guerra, as pobrezas materiais, mas 
também as riquezas de generosidade e de bem.

Um formador atento à educação de crianças e jovens, ao 
acompanhamento espiritual de muitas pessoas que se aproximavam 
dele para confissão e direção espiritual; um sábio guia para o 
discernimento de várias vocações (sacerdotal, de especial 
consagração e de casamento).
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 Pequenas Apóstolas da Caridade

 Pequenos Apóstolos da Caridade

 Grupos de espiritualidade juvenil

 Associação “A Nossa Família”

OVCI - Organização de Voluntariado para a 
Cooperação Internacional

 Associação de Voluntariado "Pe. Luiz Monza"



Um "sonhador”o sonho de Pe. Luiz era “uma intuição" que sentia 
dentro de si mesmo como coisa que não lhe pertencia; um dom do 
Espírito que o empurrava, ele homem humilde e tímido, a revitalizar o 
desafio da "caridade prática dos primeiros cristãos" no mundo:

Assim como não é admissível um cristão sem amor, também não se pode 
aceitar um cristão sem a expansão da caridade que deve abraçar o mundo 
inteiro... porque este é o horizonte da caridade.
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O seu caminho de preparação para o sacerdócio, também devido a 
dolorosas questões familiares, que o forçam a interromper seus estudos 
por um tempo, foi longo e fadigoso. Desde a sua entrada no Seminário, 
demonstra personalidade e caráter que o tornam um homem sólido capaz 
de " trabalhar" a sua dureza e prontidão para a obediência.

Nasceu em 1898 em Cislago (Varese)  Itália - de uma família de 
camponeses pobres.

Foi ordenado sacerdote em 1925 pelo cardeal Eugenio Tosi e realizou a sua 
primeira atividade como sacerdote entre os jovens de Vedano Olona 
(Varese) - Itália.

Em 1927 foi injustamente acusado de ter 
atacado a um chefe fascista. Foi preso, ficou 
na prisão de Miogni em Varese (Itália) por 
quatro meses. Para ele este é um momento 
de profundo sofrimento e amadurecimento 
interior.
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Pe. Luiz lança também para nós, hoje, mensagens importantes
 a santidade não é impossível. É de todos os tempos e de todos os lugares, 
de todos os estados e condições de vida;
a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer 
coisas comuns extraordinariamente bem;
viver com todos como irmãos e irmãs de uma única família, prestando 
atenção aos pequenos detalhes cotidianos;
entregar à Providência todo o trabalho, depois de ter feito com empenho 
todo o possível de acordo com as próprias habilidades e disponibilidade
amar é belo e alegre e o coração que vive em Deus está sempre na alegria;
anunciar o Evangelho, através de palavras e gestos de aproximação, seja 
na escola, no escritório, na fábrica, no trem, no supermercado, nas 
ocupações de todos os dias com a coragem dos apóstolos.
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Em 1929 foi enviado para realizar o seu ministério no Santuário de Nossa 
Senhora dos Milagres em Saronno (Varese) - Itália.
Aqui ele tem a primeira intuição que o Senhor o chama a realizar uma Obra 
e conhece algumas jovens que desejam se consagrar ao Senhor mesmo 
permanecendo no mundo.

O Cardeal Arcebispo de Milão, Alfredo lldefonso Schuster, em 1936 confiou-
lhe a paróquia de San Giovanni alla Castagna de Lecco (Itália).

Ele tinha uma "visão ampla" sobre a sociedade que estava mudando e 
sobre a Igreja que com esta sociedade tinha que dialogar antecipando 
iniciativas corajosas para seus jovens (o grupo de teatro, o cinema, a escola 
de língua estrangeira para aqueles que se preparavam para emigrar no 
exterior) e identificando na formação espiritual e bíblica das pessoas, os 
princípios necessários para compreender e viver plenamente os atos de 
devoção.

Em 2019 foi renovado o Estatuto dando ao centro um novo nome: 
“Ambulatório Pe. Luiz Monza”. Atualmente o Ambulatório providencia um 
atendimento multidisciplinar gratuito aos menos favorecidos e de baixa 
renda familiar, oferecendo um serviço com várias especialidades: nutrição, 
odontologia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, serviço social, baixa 
visão e teste da orelhinha. Hoje e como sempre, a finalidade da Associação

“A Nossa Família”, na execução de suas atividades, é promover o bem-estar 
e o desenvolvimento pessoal, familiar e social; fazendo-se testemunha da 
espiritualidade do fundador, no conhecimento da completa dignidade dos 
pobres e do valor da vida de cada ser diante de Deus e dos homens. 



Viveu plenamente a normalidade do seu 
sacerdócio, primeiro como vigário e 
depois como pároco. Ele se deixou guiar 
dos acontecimentos, vendo neles não 
tanto uma casualidade das situações, mas 
um sinal da vontade de Deus que deve ser 
aceito humildemente, em constante 
discernimento.

ocupacional. Com o objetivo de enriquecer o serviço oferecido e assegurar 
um acolhimento humanizado para as pessoas da comunidade foram 
realizadas também colaborações com entidades locais (Assemblea 
Legislativa, Faculdade Madre Teresa,  Forum de Macapá e Santana, Mesa 
Brasil,  Prefeitura Municipal de Santana, Tribunal de Justica, Unifap, Rurap) 
que ajudaram na realização dos projetos e contribuíram custear os 
medicamentos e o material laboratorial. 

A aumentar das atividades e dos usuários, tornou-se necessário criar outros 
espaços de atendimento. 
Por isso furam construídos o modulo 
pelo atendimento do programa Pré-natal, 
inaugurado em 2005; e a segunda parte do 
laboratório  analises, inaugurada  em 2008



Pe. Luiz morreu por doença cardíaca no mês de setembro de 1954 na 
paróquia de San Giovanni alla Castagna em Lecco (Itália).

Em dezembro de 2003, o Santo Padre João Paulo II proclamou-o Venerável, 
reconhecendo suas virtudes heroicas.

Com o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão, em 30 
de abril de 2006, em Duomo, Catedral de Milão, sob o pontificado de Papa 
Bento XVI, foi proclamado bem-aventurado.

Sua memória litúrgica é celebrada na diocese ambrosiana no dia de 28 de 
setembro.

No mês de novembro de 1987 foi aberto o processo diocesano de 
canonização em Milão com o arcebispo Carlo Maria Martini, onde foi 
reconhecido Servo de Deus, o processo se conclui no mês de fevereiro de 
1991 em Ponte Lambro  - Itália.

também uma pequena farmácia.  Neste mesmo ano inicia a construção do 
“Centro de Saúde pediátrico Pe. Luiz Monza”, que foi inaugurado no dia 26 
julho 1996. Após, no novembro do mesmo ano, foi inaugurado também o 
laboratório de analisas para a realização dos exames.

Nos anos seguintes o Centro desenvolveu o seu atendimento através dois 
principais projetos: “Desenvolvimento Saudável” programa de 
acompanhamento das crianças desde o nascimento até 4 anos de vida para 
um crescimento saudável; “Promovendo a vida” programa de atendimento 
pré-natal para as gestantes.  
Em 1999 o centro recebeu o Título e Reconhecimento de Entidade 
Filantrópica e em 2002 entrou no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde 
(CNES) sendo reconhecido oficialmente como obra empregada no setor da 
saúde. 
Durante os anos outras atividades se juntaram aos programas já presentes 
no Centro: palestras educativas, cursos de confecção do enxoval básico do 
bebe, entregas de alimentos, ações sociais e consultas de terapia 



Estátua do bem-aventurado
em Duomo - Catedral de Milãno
            
                     (escultor Marco Borghi)

A Associação “La Nostra Famiglia” italiana, chegou ao Brasil no estado do 
Amapá em 1984 por meio do seu Organismo de Voluntariado para a 
cooperação Internacional (O. V. C. I.) que trouxe para Santana voluntários 
para atuar em algumas das atividades desenvolvidas pela Diocese de 
Macapá. Com base nesta experiência, o Instituto Secular das “Pequenas 
Apostolas da Caridade” fundado pelo Bem-Aventurado Pe. Luiz Monza, em 
1993 decide enviar ao Brasil as três primeiras Pequenas Apostolas no 
intuito de realizar um trabalho na comunidade de Santana no bairro Fonte 
Nova, para testemunhar a caridade no mundo o que diz o fundador do 
instituto. O bispo presente naquele ano era Dom João Risatti.

Em 1994 foi fundada a Associação “A Nossa Família”, entidade sem fins 
lucrativos, com o objetivo de desenvolver a promoção humana, 
contribuindo com o desenvolvimento social de cada pessoa. Após um ano 
de avaliação foi decidido de fazer um trabalho de prevenção sobre a saúde 
das crianças. Os primeiros atendimentos iniciam-se em dois 
compartimentos da casa dos voluntários. Após alguns meses foi ativada 



A missão de "A Nossa Família" é aquela de proteger a 
qualidade de vida através de tratamentos específicos de 
reabilitação para pessoas portadoras de deficiências, 
especialmente na idade do desenvolvimento, também 
usando pesquisa científica (IRCCS: Instituto de 
Hospitalização Científica e Cuidados Medea) e capacitação 
de profissionais para tratamentos competentes e 
atualizados.
A Nossa Família, não se preocupa apenas com as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, mas também cuida 
do sofrimento da família, para acompanhá-la em seu 
fadigoso caminho e levá-la a uma aceitação o mais pacífica 
possível da própria situação.
"A Nossa Família" tem uma vasta rede de Estruturas de 
reabilitação presentes em seis regiões italianas. Colabora 
com a Organização de Voluntariado para a Cooperação 
Internacional: OVCI - Nossa Família para intervenções sócio 
- reabilitativas e está presente nos seguintes países do 
mundo:   

  
  Brasil - China - Equador    

. 
- Itália - Marrocos - Sudão 

Sudão do Sul -

A cura

A reabilitação

A formação

A pesquisa

A urg ncia ê

     do 
seu tempo



    

“A Associação tem o nome de Nossa Família para demostrar que, como 
filhos do mesmo Pai, todos os homens formam uma única família, e que os 
membros da Associação serão como pai e mãe, irmãos e irmãs para os que 
se aproximarem deles, da mesma forma todas as casas da Associação terão 
que ser famílias para aqueles que irão morar lá”.

Assim afirmava o bem-aventurado Luíz Monza, indicando na acolhida, no 
espírito de família e na valorização da vida o horizonte dos princípios em 
que a Associação nasceu, se desenvolveu e ainda hoje funciona. Ela de fato, 
procura interpretar as necessidades que encontra de maneira diferenciada, 
específica e direcionada para encontrar respostas cada vez mais 
apropriadas e adequadas.

“A Nossa família”“A Nossa família”
uma obra querida para eleuma obra querida para ele Retornar a sociedade ao amor de Cristo, porque no mundo se espalhava um 

novo "paganismo" que tornava a humanidade mais só e pobre nos 
relacionamentos.

A resposta a essa necessidade encontrou realidade em Pe. Luiz na sua 
própria vida de sacerdote e pároco que viveu com alegria a sua doação e 
com a proposta de uma nova e original forma de vocação dentro da Igreja, 
aquela da secularidade consagrada.

Do encontro da intuição carismática de Pe. Luiz com a disponibilidade de 
algumas jovens para começar um caminho de consagração "no mundo", 
nasce o Instituto Secular das Pequenas Apóstolas da Caridade.
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Mulheres, leigas consagradas, sem uniforme, sem distinção, que partilham 
a vida cotidiana de todos, vivendo individualmente ou em grupos de vida 
comum.

Mulheres que por meio da própria profissão na Obra “A Nossa Família” ou 
em outras áreas de trabalho e apostólicas, são chamadas a viver, como os 
primeiros cristãos, a caridade criativa e concreta.
Mulheres missionárias, cujo estilo de vida humilde e alegre deve suscitar 
perguntas e apaixonar, tornando-se anúncio do Evangelho para a vida de 
família, de relacionamentos, de serviço e para os jovens chamados a escolher 
o seu futuro. O ramo masculino dos Pequenos Apóstolos da Caridade é 
afiliado ao Instituto Secular das Pequenas Apóstolas da Caridade.
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