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A família de Amélie
• Amélie Soulacroix nasceu no dia 14 de
agosto 1820, em Marselha (França).
• Ela é a primeira filha do casamento de
Jean‐Joseph dito Jean‐Baptiste Soulacroix
(1790‐1848) e Zélie Magagnos (1798‐1882).
• Seu pai era então professor de matemática
no Colégio real de Marselha.
• Seus pais tem três outros filhos : Théophile
(1823‐1847), Charles (1825‐1899) e
Noémie (1827‐1831).
• Seu pai se torna reitor da Academia de
Lyon em 1833.

Amélie em 1849,
desenho a lápis de
Janmot

Certidão de nascimento de Amélie

Infância e adolescência

Jean Baptiste
Soulacroix
(1790‐1848)

Zélie
Magagnos
(1798‐1882)

Noémie
(1827‐1831)

Amélie
(1820‐1894)
Théophile
(1823‐1847)

Charles
(1825‐1899)

Infância e adolescência
• Ela é batizada em Marselha na Capela dos Réformés, que será
posteriormente substituída pela igreja Saint‐Vincent‐de‐Paul.
• Amélie tem uma infância feliz. Ela recebe sua educação
religiosa e sua instrução no seio da família, como é usual nesta
época.
• Sua família deixa Marselha a partir de 1821 para ir até
Montpellier, posteriormente vão para Nancy, Amiens e
finalmente para Lyon, onde se instalam em 1833.
• Não sendo particularmente bonita, ela é viva, sorridente,
agradável e possui um grande senso do humor.
• Ela é a companheira de trabalho e sobretudo de jogos de seu
irmão Théophile, ao qual ela é muito dedicada, sobretudo a
partir de 1839: uma tuberculose dos ossos o imobiliza
progressivamente.

Noivado e casamento
• Amélie, após ter recebido e recusado um primeiro pedido em
casamento, provavelmente durante o verão de 1840, recebe um
segundo pedido no mês de outubro, que ela rejeita igualmente
no dia 24.
• Três semanas depois, a partir do dia 13 de novembro de 1840,
Frédéric Ozanam é recebido na casa da família Soulacroix para
encontrá‐la e pedi‐la em casamento.
• Seu pedido é feito no dia 20 de novembro.
O noivado se torna oficial a partir do
dia 24 de novembro.
• No dia 13 de dezembro, Frédéric e Amélie
se separam, já que Frédéric precisa ir
ensinar na faculdade de Letras
da Sorbonne, em Paris.

Noivado e casamento
• Os futuros esposos aprendem a se conhecer a
distância ‐ Amélie está em Lyon e Frédéric em
Paris ‐ através de uma correspondência
abundante durante todo o período do
noivado.
• O casamento é celebrado na quarta‐feira 23
de junho, às 9 horas da manhã na Prefeitura
e às 10 horas na Igreja Saint‐Nizier em Lyon.
• Frédéric tem então 28 anos e Amélie, quase
21 anos

Casamento

Placa instalada em 2017

Igreja Saint‐Nizier em Lyon, onde o
casamento foi celebrado em 1841

Primeiros anos de casamento
• Após uma lua de mel na Itália, eles se instalam
em um pequeno apartamento em Paris, no início
de janeiro de 1842.
• Após ter sofrido as dores de dois abortos, Amélie
espera novamente um filho no fim de 1844.
• Marie nasce no dia 24 de julho de 1845, trazendo
alegria para seus pais e suas famílias.
• No início do ano de 1845, os pais de Amélie e seus
irmãos Théophile e Charles deixam Lyon para se
instalar em Paris ; Amélie não está mais separada
do seu esposo, para a sua maior alegria e de sua
família.

A viagem na Itália
• As pesquisas literárias de Frédéric e também motivos de saúde a
partir de 1846 obrigam a família a se deslocar com frequência.
• No dia 17 de novembro de 1846, Amélie, Frédéric e a pequena Marie
vão para Itália, onde eles residem durante longos meses, vivendo em
cidades diferentes de acordo com as necessidades das pesquisas de
Frédéric.
• Eles estão em Roma quando são informados do
falecimento, no dia 9 de março de 1847, de
Théophile, o irmão de Amélie, que tem então
apenas 24 anos. O afastamento os impede de
assistir ao velório.
• Esta imensa tristeza segue a grande alegria
trazida pelos acontecimentos do dia 7 de
fevereiro de 1847 ‐ quando o Papa Pio IX os
recebeu calorosamente para uma audiência
particular.

Anos 1847‐1848
• A família volta a Paris em meados de julho
de 1847.
• Eles se instalam em um apartamento maior
; Amélie se dedica a seus deveres de mãe e
dona de casa.
• Amélie é uma mulher instruída, cultivada,
excelente pianista, falando a partir de então
um italiano fluente. Ela fornece um apoio
contínuo para Frédéric, o seguindo em seus
novos engajamentos em 1848.
• Marie Cruiziat, a “Velha Marie” ou “Guigui”, doméstica da família
Ozanam por várias gerações, é recebida em Paris na casa de Frédéric
e Amélie em outubro de 1843, constituindo uma presença e um
apoio preciosos ao casal.

1848, um novo luto
• O pai de Amélie, Jean‐Baptiste Soulacroix,
que nunca se recuperou da morte de
Théophile, fica gravemente doente em
abril de 1848. Ele falece no dia 23 de julho
de 1848, com 57 anos de idade.
• Este luto, ocorrendo dentro de uma família
muito unida e afetuosa, escurece os
meses seguintes, e três semanas depois,
no dia 14 de agosto, o aniversário de
Amélie, comemorado por causa da
insistência de Frédéric é “ uma festa bem
triste, banhada por muitas lágrimas ”.
• A partir deste momento, Amélie e Frédéric
são aqueles sobre os quais Zélie
Soulacroix, que se tornou viúva, se apoia e
encontra conselhos.

Túmulo familial Soulacroix
Cemitério Montparnasse, Paris

Anos 1849‐1852 : ao lado de um doente
• A partir de 1849, a doença de Frédéric se manifesta mais claramente,
ele reduz seus cursos e evita, a partir de junho, a cidade de Paris ‐
onde o cólera está fazendo vítimas. Ele passa o verão em Versalhes.
• Em 1850, uma temporada na Bretanha na beira do mar é
aconselhada ao casal; para Amélie é a esperança de gestação de um
novo filho.
• No ano de 1851, eles encontram uma casa alugada em Sceaux “ao ar
puro” perto de Paris, de onde eles partem para a Inglaterra, para
visitar a “Primeira Exposição universal”, mas também para constatar
a miséria dos bairros pobres de Londres .
• Em 1852, Amélie colabora com a publicação dos Poetas franciscanos
na qual Frédéric contribui com uma tradução das Pequenas flores de
saint François d’Assise, que ele tinha realizado anteriormente.

Anos 1849‐1852 : ao lado de um doente
• A doença de Frédéric se torna permanente, Amélie se torna sua
cuidadora e enfermeira, se dedicando de corpo e alma a seus
cuidados cotidianos.
• Na primavera de 1852, ela está ao lado de Frédéric : atingido de
uma pleurisia, ele teve que interromper definitivamente as suas
aulas.
• A “visão” de Amélie : enquanto o seu marido recupera lentamente
as suas forças, Amélie, assombrada por pressentimentos
tenebrosos, o acompanha para ouvir uma missa na igreja Saint‐
Joseph des Carmes : ela conta que viu então na parede de uma
capela a inscrição : Aqui descansa Antoine‐Frédéric Ozanam.
• O casal deixa Paris em junho de 1852, em uma longa peregrinação
na esperança de uma cura, que começa nos Pireneus e depois na
Itália, onde chegam em janeiro de 1853.

1853 : Acompanhar Frédéric até a morte
• O tempo passado na Itália, em Pisa, e depois
em Livorno, em San Jacopo e Antignano não
trazem a cura esperada. Amélie e Frédéric se
preparam juntos, orando, para uma próxima
separação .
• No dia 1º de setembro, eles voltam da Itália
em direção à França de barco, Frédéric está
gravemente adoentado ; eles chegam em
Marselha, cidade onde Amélie tinha toda a sua
família materna.
• É lá que Frédéric morre, no dia 8 de setembro,
com 40 anos de idade.
• Seu corpo é levado para Paris, uma missa é
celebrada em Lyon no dia em que o comboio
que o transporta atravessa a cidade.

Amélie obtém a inumação nos Carmes
• O velório é celebrado na igreja de SaintSulpice, paróquia do casal, no dia 28 de
setembro.
• Amélie insiste, apesar da proibição oficial
de inumação em uma igreja e múltiplas
dificuldades, para que Frédéric seja
enterrado na cripta da Igreja Saint‐Joseph‐
des‐Carmes ; sua “visão” de 1852 lhe
aparece então como um “sinal de Deus”.

• Com o apoio fundamental do Pai Aussant,
então prior do convento dominicano e a
opinião favorável de Lacordaire, ela
consegue em alguns dias que uma
sepultura seja cavada na cripta.

Rezar sobre o túmulo de Frédéric
• Ir rezar e trazer flores com a sua filha
Marie sobre o túmulo de Frédéric
ainda não é possível para Amélie :
atravessar o convento é proibido, elas
podiam apenas ver o túmulo através
de uma estreita janela que dava para
uma viela.
• Durante uma audiência pontifical no
dia 17 de junho de 1856 em Roma,
Amélie
pede
e
consegue
a
autorização papal necessária para
entrar no local onde se encontra o
túmulo.

Cripta de Ozanam (hoje)

Viuvez de Amélie
A morte prematura de Frédéric deixa Amélie, com 33 anos de idade,
sozinha para cuidar de Marie, a sua filha, que tem então 8 anos. A
partir de outubro de 1853, ela trabalha sem descanso para
preservar a memória de seu marido, dedicando‐se à publicação de
suas obras completas e à divulgação de sua trajetória.
• O dia 23 de junho de 1854 : ela começa a
escrever suas próprias Notas biográficas
sobre Frédéric, que ela enviará para
Lacordaire.
• Depois, ela escreve sua Nota endereçada à
sua descendência, a inumação nos Carmes
• Amélie não se casou novamente : nos anos
seguintes, ela segue se dedicando à
educação de sua filha Marie e continua
ativa no seio das obras de caridade.

Viuvez : tornar pública a vida de Frédéric
“ Eu começo a partir de hoje, [dia 23 de
junho de 1854], a reunir os materiais
necessários e tudo que poderá servir
para escrever sobre a vida inteira
de meu marido amado (...).
Isto talvez não ocorrerá em meu tempo
de vida mas apenas depois?
Mas de qualquer maneira que Deus
decida, eu terei feito tudo que está em
meu poder, a fim de assegurar uma
memória (...) que, eu espero, deve
permanecer beneficente e se tornar
fecunda assim como foi a sua própria
vida . ”

Viuvez : publicar os escritos de Frédéric
• Preparação de Peregrinação ao País do Cid, último
escrito de Frédéric, realizada segundo determinações
específicas. Publicado pelas edições Lecoffre em 1853,
o texto será reintegrado ao tomo VII das Obras
completas.
• Redação em 1856 do Prefácio e edição em 1858, sob
o título Livro dos doentes, dos trechos bíblicos
escolhidos por Frédéric para as suas últimas
meditações.
• Edição de suas Obras em 8 volumes a partir de 1855
com a biografia (Nota) feita por Lacordaire, cujos dois
primeiros tomos têm por tema A civilização no Vº
século (aulas ministradas na Sorbonne em 1848 e
1849), seguida dos tomos III, IV, V, VI,VII e VIII.
• Três outros volumes : a tradução do Purgatório de
Dante (IX) em 1865 e dois volumes de Cartas (X e XI),
que marca a finalização de suas Obras completas.

Falecimento de Amélie
• No dia 26 de setembro de 1894,
Amélie Soulacroix Ozanam, com 74
anos
de
idade,
se
apagou
tranquilamente após uma breve
doença, em Écully, próximo de Lyon,
com Marie, sua filha, a seu lado,
Laurent Laporte, seu genro e Frédéric
Laporte, nascido em 1868, seu neto.
• Ela deixou na memória de todos que
conviveram com ela a lembrança de
uma “ bondade atraente ” que
conquista todos os corações, além de
ser o exemplo de uma vida dedicada
e frutuosa.

Imagem mortuária e preces para Amélie

Túmulo de Amélie em Paris

Cemitério Montparnasse, Paris
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Fidelidade
Lealdade
Humildade
Perseverança
Caridade
Discrição
Uma esposa modelo
Uma viuvez frutífera

Amélie e a caridade (1)
• Dentro da família Soulacroix, em Lyon, o
acolhimento de refugiados, a ajuda às famílias
pobres e as visitas aos doentes ocorrem
naturalmente.
• Com Frédéric, visitas e ajuda à duas famílias
em seu bairro do VIº arrondissement de Paris
como parte do trabalho da Sociedade de São
Vicente de Paulo.
• A partir de 1849 na Obra dos Faubourgs,
criada pelo padre Pététot em 1848 para
ajudar as crianças dos bairros mais pobres,
com o fornecimento de roupas e de apoio
para que possam receber instrução, Amélie
tenta coletar fundos e visita famílias.

Amélie e a caridade (2)
• Se alternando com a mãe, a partir de 1850, visitas
semanais à prisão‐hospital Saint‐Lazare às jovens
prostitutas que as vigilantes religiosas de Marie‐
Joseph procuram instruir e educar.
• Em 1853 na Itália, durante os deslocamentos de Frédéric a Pisa,
Florença e Livorno para o desenvolvimento da SSVP, apesar de estar
preocupada com os riscos que ele assume em relação à sua saúde,
Amélie o apoia.
• Obra do Bom pastor, com a Sra. de Kergorlay, anos 1880, para ajudar
jovens moças que querem se livrar da prostituição ou que são “ filhas‐
mães” (obra considerada como predecessora do movimento do Nid
que se tornará famoso na França no século XX)
• Obra das Escolas do Oriente, com o cardeal Lavigerie, participando a
partir de 1884, Amélie é encarregada de coletar fundos ; encontramos
nas fontes como exemplo a sua solicitação junto à Alliance française
para as escolas de Mossoul.

Cronologia 1
• Frédéric e Amélie casaram em 1841.
• Eles permaneceram juntos durante
12 anos, até a morte de Frédéric em
1853.
• Amélie tinha apenas 33 anos
naquela época.
• Sua viuvez durou 41 anos (1853‐
1894)
• Frédéric sempre lhe ofereceu flores,
no vigésimo terceiro dia de cada
mês, em lembrança do dia de seu
casamento.

Cronologia 2
1813

1820

1840

1841

1845

1853

1866

1868

1894

1833

Nascimento Nascimento Noivado
de Ozanam de Amélie

20 anos

Casamento

Morte de
Nascimento Morte de Casamento de Nascimento
Marie com de Frédéric Amélie
de Marie
Ozanam
Laurent
Laporte
Laporte
(neto de
Frédéric e
Amélie)

12 anos
74 anos

41 anos

Amélie e a polêmica de 1856 sobre a fundação

Paris

Lyon

• Em 1856, no seio da Sociedade de São Vicente de Paulo, nasce uma
polêmica entre alguns confrades de Lyon e de Paris em torno da
seguinte questão : a quem atribuir a fundação da obra ? Cada grupo
recebe o apoio de jornais locais (A Gazette de Lyon e L’Univers).
• Amélie, que deseja promover o apaziguamento e a verdade, recusa se
envolver na polêmica, lembrando a seus conhecidos que o próprio
Frédéric sempre evocara uma criação coletiva.
• A partir desta data, o aspecto colegial da fundação é estabelecido.
Fonte : La Société de Saint‐Vincent‐de‐Paul, Une mémoire des origines en mouvement: 1833‐1914 – Charles
Mercier

Iniciativas do Conselho Geral

Bicentenário
de Amélie
(1820‐2020)

•

•

Mais informações:
https://www.ssvpglobal.org/on-august-14-we-celebratethe-bicentenary-of-the-birth-of-amelie-soulacroixozanam/
Ano temático international 2026

Iniciativas do Conselho Geral

DIA
INTERNACIONAL
DAS MULHERES
MEMBROS DA
SSVP

Homenagem e reconhecimento justos e merecidos à presença e à
participação das mulheres no seio de nossa SSVP amada !

Refletimos !

✔ Ao longo de todo o caminho de fé, de caridade e de
esperança do bem‐aventurado Frédéric, aquela que
ele escolheu, amou e que compartilhou a sua vida, o
acompanhou ao longo de toda essa estrada.
✔ Amélie Soulacroix Ozanam era uma esposa amável,
uma verdadeira companheira, em total comunhão
com Frédéric em todas as escolhas da vida; era
também uma mãe terna, uma filha afetuosa, uma
irmã dedicada, uma avó atenta, uma amiga fiel...
✔ Todo o conhecimento que nós temos de Frédéric é
graças a ela: imediatamente após a sua morte, ela
guardou cuidadosamente e divulgou os seus escritos.

Próximo de um homem importante há
quase sempre uma mulher importante

Bicentenário do nascimento de Amélie Soulacroix Ozanam
e Dia Internacional das Mulheres da SSVP
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16º Presidente Geral
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Iconografia e genealogias

Marie Ozanam (1845‐1912)

Marie Ozanam (4 anos)

Marie Ozanam (7 anos)

O irmão de Amélie, Charles Soulacroix (1825-1899)
• Desde seus últimos anos no Colégio real
de Lyon, Charles deseja se dedicar à
escultura. Ele tem então 17 ‐ 18 anos e
em as suas primeiras tentativas esculpe
o busto de Amélie (1842) e um
medalhão de Frédéric (1843).
• A partir de 1845, ele prepara em
Paris a Escola de Belas Artes mas
ele sofre de oftalmia por causa
do pó da pedra e aos poucos
passa a se concentrar na pintura.
Seu retrato de Frédéric data de
1846.
• Em 1850 ele deixa a França e escolha a cidade
de Roma para seguir sua formação e começar
sua carreira.

Charles Soulacroix (continuação)
• Em Roma, ele se casa em 1852 com Giacinta Diofebo ; eles têm
dois filhos, Marie des Anges (1856) e Frédéric (1858). Ele tem
dificuldades em conseguir encomendas.
Ele realiza a sua principal obra na França quando
o bispo de Boulogne sur‐mer o convida para ser
responsável pela decoração das capelas
absidiais do domo da nova basílica Notre‐Dame‐
de‐l'Immaculée‐Conception. Ele realiza esta
obra, composta por seis afrescos representando
os Mistérios da Virgem, entre 1863 e 1865.
• Após a sua volta definitiva para a Itália no início
dos anos 1870, ele se estabelece em Florença,
onde morre em 1899.

Os dois cunhados de Amélie : Alphonse e Charles

Alphonse Ozanam
1804‐1888
(padre)

Charles Ozanam
1834‐1907
(médico, 11 filhos)

Amélie não conheceu a irmã mais velha de
Frédéric, Elisa (1801‐1820). Foi ela quem fez
estas duas miniaturas, seu autorretrato e de
Frédéric quando era criança.

Genealogia de Amélie, ascendência e descendência

Os primeiros nomes “ Frédéric ” e “ Amélie ”
Jean Baptiste / Zélie

Frédéric O.

Amélie

Frédéric L.

Giacinta

Frédéric S.

Marie

Laurent L.

Charles S.

Marguerite‐Marie

Frédéric L.

Urbain C.

Fernande

Amélie S.

Simonetta

Frédéric Ozanam teve um sobrinho, um neto e um bisneto que foram
batizados Frédéric e uma sobrinha‐neta (por afinidade) chamada Amélie

