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“Porque a verdadeira felicidade, jovens, não consiste 
 nos prazeres do mundo e nas coisas terrenas, mas na paz de  

consciência, que só podemos ter se formos puros de coração e mente. Pier Giorgio Frassati
  

(de um discurso para a Juventude Católica de Pollone, 1923) 

 

 

 

 

 

Às Associações, freguesias, escolas e grupos com os nomes de Pier Giorgio, 

Para aqueles encarregados da pastoral juvenil, pastoral universitária, seminários,  

Aos institutos, a todas as comunidades religiosas e a todos os amigos de Pier Giorgio 

 

 

 

Caros amigos, 

 

 6 de abril está se aproximando, o 120º aniversário de Pier Giorgio. Como todos os 

anos, não o faremos sem dar a ele o presente de cumprir a promessa que ele pediu a todos os 

seus amigos. ”Eu gostaria que fizéssemos um pacto que não conhece fronteiras terrenas nem 

limites temporais: a união na oração”.  (carta para I. Bonini, 15 de janeiro de 1925)  
 

 Nosso a oração será um rosário para todos os jovens; pedindo que sejam sustentados e 

iluminados pela graça da castidade. 

  

 O A razão para tal intenção particular, visto que a palavra castidade raramente é usada 

e tão impopular, deve-se ao fato de que, há 100 anos, Pier Giorgio ingressou na Confraria da 

Guerra Angélica. O objetivo era apoiar a virtude da castidade, sob o patrocínio de São Tomás 

de Aquino e da Bem-aventurada Virgem Maria. É maravilhoso que nosso centenário coincida 

com a dedicação do Papa deste ano a São José. 

 

 Com seu compromisso com a Guerra Angélica, Pier Giorgio completou um ato que foi 

a pedra angular de sua caridade. A castidade, de fato, diz respeito a todos os aspectos da vida; 

ao passo que podemos ser castos fisicamente, mas ainda assim ser egoístas, orgulhosos, 

dispersivos, mundanos e outras coisas. 

 

 “Sua adesão é hoje uma resposta profética ao mundo dilapidado, cujo ápice está no 

poder da mídia, o mundo egocêntrico que acorrenta as jovens gerações a uma infeliz esfera de 

engano. Estamos saindo de um ano em que, para muitos, o computador e as redes sociais 

foram as únicas esferas onde se viveu a verdadeira vida. Para muitos, esses ambientes 

proporcionavam ocasiões de desenvolvimento de dependências, alguns cujos sintomas eram 

angústia relacional (mais / menos profunda), curtos-circuitos internos e grande solidão. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

“Aproveitando esta data que nos permite passar algum tempo com Pier Giorgio, para rezar 

com ele, gostaríamos de lhe pedir que ajude e ilumine todos os jovens, todos nós, a crescer e 

caminhar no amor, como ele caminhou. Um amor que é de alma e de corpo, cujo centro é a 

posse e a doação de si, na relação com o Senhor e na felicidade da dádiva”. (Don Paolo Asolan) 

 

“Pureza e caridade foram as expressões mais evidentes deste jovem alegre: pureza sem 

escrúpulos, insegurança, covardia, viril e sereno domínio dos sentidos”. (Card. G. Lercaro). 

Estamos certos de que através do apostolado da persuasão, que para Pier Giorgio é o mais 

belo, levará muitos ao longo do caminho que percorreu: aquele que o levou, como dizia São 

João Paulo II, “a transformar a sua vida numa aventura maravilhosa.” (20.V.1990) 

 

  Esperamos que se junte a nós nesta oração do Rosário, na alegria de podermos celebrar 

juntos o aniversário de Pier Giorgio. Por favor, confirme sua participação indicando também 

o nome de sua cidade para info@piergiorgiofrassati.org, ou para info@tipiloschi.com. Todos 

os grupos participantes ou pessoas solteiras serão listados no site www.tipiloschi.comonde 

poderá baixar, em várias línguas, o guia do Rosário com Pier Giorgio, a carta-convite e um 

texto de pe. Paolo Asolan. 

 

 

Feliz Aniversário de Pier Giorgio! 

 

 

Com a guia do Rosário, enviamos a nossa mais amiga saudação 

 

  
  Don Michele Falabretti  
Servizio Nazionale Pastorale  

Giovanile CEI 
 

 
Wanda Gawrońska Marco  
Associazione Pier Giorgio Frassati  

Roma 
 

 
Compagnia dei Tipi Loschi  
 Grottammare  

 

 

 

Roma, 27 de março de 2021  
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