
TRÍDUO EM HONRA DO VENERÁVEL
PADRE BASILIO MARTINELLI

Jubileu - 150 anos de seu nascimento

“Três coisas são difíceis para mim e uma quarta
é completamente desconhecida para mim: o

caminho da águia no ar; o caminho da serpente
sobre a terra; o caminho do navio no meio do
mar e o caminho do homem na adolescência"

(Pr 30,19)

Oração para obter graças
e a glorificação do venerável

Padre Basílio Martinelli
Ó Deus onipotente, nós te pedimos de
glorificar o venerável PADRE BASÍLIO,
que em sua vida terrena foi mestre de
ciências e virtudes para os jovens e

amou sofrer em silêncio, como vítima de
amor pelas almas necessitadas de sua
misericórdia. Por sua intercessão,
concede também a nós o amor ao

sacrifício silencioso pela salvação das
almas e, em particular, a graça que

confiante vos pedimos....
Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Padre Basílio semeou "esperança de frutos",
com a sua vida religiosa e sacerdotal dedi‐
cada à educação, com aquela doçura que lhe
vinha de Deus, Pai de bondade, mesmo em
meio aos sofrimentos e contradições do seu
tempo, com uma vitalidade que tinha como
fontes a Misericórdia e a Cruz. Hoje, numa
sociedade em que se procura a felicidade in‐
dividual, Padre Basílio recorda-nos que a
verdadeira felicidade vem do tempo dedica‐
do aos outros, às crianças e jovens do mundo
inteiro, aos pobres. O seu amor pelos jovens,
a sua dedicação inteligente e generosa à
educação, a sua opção de procurar respostas
na fé, são uma herança preciosa, a se apren‐
der e a continuar.

Para informações e relatos de graças
obtidas por intercessão do venerável

Pe. Basílio, entrar em contato:

Província Antônio e Marcos Cavanis
Rua Antônio Rolim de Moura, 1490
Caixa Postal 25. CEP 84165- 580

Centro – Castro-PR

ISTITUTO CAVANIS
VIA CASILINA, 600 - 00177

ROMA

www.santitacavanis.org



A FAMÍLIA PROTAGONISTA
DA EDUCAÇÃO

“Se entende o caráter difícil de um jovem e
seus defeitos quando se conhece os pais e
o ambiente familiar. Certos defeitos enrai‐
zados, com dificuldade e não em curto
espaço de tempo, são removidos aos pou‐
cos. Precisamos de muita paciência como
educadores e também os jovens precisam
de paciência. Alguns pequenos passos to‐
dos os dias”…
“Há pais fracos que procuram nossas esco‐
las para ajudá-los a educar seus filhos.
Devemos ajudá-los? Devemos fazê-lo com
todos os meios que a nossa experiência su‐
gere”…
“Agora é necessário reunir e formar os pais
sobre a importância da educação e como
esta deve ser feita”.
Os pais de hoje não são preparados e não
sabem refletir. Se contentam com o bem-
estar e a saúde. O resto não importa.
"Para ver os filhos crescerem no bom cami‐
nho não se deve abdicar da própria autori‐
dade, como muitos fazem".

- Virtude da humildade -

Santo terço e oração
pela beatificação.

PRIMEIRO DIA

A ESCOLA PROTAGONISTA
DA EDUCAÇÃO

“Se você que educar sem trabalhar às ce‐
gas, deixe que as crianças se abram ex‐
pressando suas dificuldades e sua forma
de ver as coisas... Com paciência para ouvi-
las. As vezes a criança na dificuldade do
momento fecha-se em si mesmo e acaba
por abandonar toda a prática religiosa e no
segredo do seu coração justifica as suas
quedas com certas máximas que se asse‐
melham ou são as do mundo. Cabe então ao
educador penetrar no coração com muita
delicadeza, visando trazer-lhe luz e paz.
Triste será se você chegar tarde demais..."
"Para formar nossos filhos não vejo outra
forma do que fazê-los refletir sobre si mes-
mos, com observações e reflexões oportu‐
nas"...
“Se as crianças são tratadas com justiça,
caridade e benevolência, é impossível que
se esqueçam de seus educadores”.

- Virtude da mansidão-

Santo terço e oração
pela beatificação.

SEGUNDO DIA

CAVANIS MAIS PAIS DO
QUE MESTRES

"Cabe então ao educador penetrar naquele
coração com muita delicadeza, visando tra‐
zer-lhe luz, paz e autoridade. “Quanta re‐
sponsabilidade para quem educa se não exer‐
ce vigilância, se não está disposto sem se
poupar... para ter e manter sobre as crianças
e jovens autoridade. Autoridade, como adqui‐
ri-la? Falando pouco e com autoridade, de‐
monsntrando afeto, mais do que com pala‐
vras, com sacrifício e estudo. Poucas e sabias
palavras. Para os educadores, estudar é uma
obrigação... para os Cavanis é como uma
quarto voto religioso. Deixamos cada jovem e
criança na sua simplicidade sem colocar nin‐
guém “sobre o candelabro”... tentamos de to‐
das as formas criar convicções religiosas sé‐
rias nos jovens. Se não conseguirmos com to‐
dos, não nos desesperemos. Tentamos obter
o máximo possível, esperando o momento da
graça. Se dos educadores, os jovens, não
aprendessem outra coisa do que o amor ao
dever, já teriam aprendido bastante... Se exi‐
ge do educador, equilíbrio e reflexão... E o
mesmo para o progresso nos caminhos do
Espírito. Conseguir muito, mas silenciosa‐
mente, sem um aparato externo inútil”.

- Virtude da responsabilidade e senso de dever -

Santo terço e oração
pela beatificação.

TERCEIRO DIA


