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BREVES NOTÍCIAS BIOGRÁFICAS  

 

GIULIA SALZANO nasceu em Santa Maria Capua Vetere, na província de Caserta – Itália, no dia 13 de 

Outubro de 1846; filha de Diego, Capitão dos Lanceiros de Fernão II rei de Nápoles, e de Adelaide Valentino, 

descendente da família de S. Alfonso Maria De’ Liguori. 

Órfã de pai aos quatro anos, foi educada pelas Irmãs de Caridade no real asilo de órfãos em San Nicola La Strada 

(CE), onde ficou até a idade de quinze anos. Conseguiu o diploma magistral e recebeu a carga de docente na 

escola Municipal de Casoria, na província de Nápoles, para onde mudou com a família no mês de Outubro de 

1865. 

O ensino juntou-se com um notável interesse pela catequese e pela educação da fé para crianças, jovens e 

adultos, sempre cultivando a devoção à Virgem Maria. 

Ela difundiu o amor e o culto do Sagrado Coração. Como pode um cristão não advertir para si mesmo e para os 

outros o lamento de Cristo: “Esse é o coração que muito amou os homens”. Para Madre Giulia, o conteúdo 

importante da catequese era o próprio Coração como símbolo e imagem viva da infinita caridade de Jesus Cristo 

que nos chama para amá-lo. 

A definição da catequese: “Deus criou-nos para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida...” foi a centelha que 

acendeu a nossa Santa para o ensino da doutrina cristã. Ela achava que, sem o conhecimento de Deus, o mundo 

não podia nem amá-lo nem servi-lo; Giulia, por isso, considerou a Obra da catequese “a mais sublime de todas, 

a mais aceite no coração de Deus, a mais necessária na Igreja, a mais querida pelo Sumo Pontífice”.  

Seguindo a sua constante preocupação de transmitir, através do ensino e do testemunho, a doutrina e a vida de 

Cristo, no dia 21 de Novembro de 1905 ela fundou a Congregação das “Irmãs Catequistas do Sagrado 

Coração”. O beato Ludovico de Casoria, quase em tom profético disse-lhe: “Não caias na tentação de 

abandonar as crianças da nossa querida Casoria, pois a vontade de Deus é a que tu vivas e morras entre 

elas”.  

De facto, ela morreu no dia 17 de Maio de 1929, depois de ter examinado, no dia anterior, acerca de cem 

crianças da primeira comunhão. A fama de santidade de Donna Giulietta, assim chamada pelos cidadãos de 

Casoria, ficou tão viva que, a partir do dia 29 de Janeiro de 1937, começou o processo da sua Canonização. No 

dia 25 de Janeiro de 1994 a Positio, um volumoso dossier sobre a vida, as virtudes e a sua fama de santidade, foi 

entregue à Congregação das Causas dos Santos. 

No dia 23 de Abril de 2002 foi reconhecida a heroicidade das suas virtudes e no dia 20 de Dezembro do mesmo 

ano Sua Santidade João Paulo II assinou o Decreto que aprovou o milagre atribuido à intercessão de Giulia 

Salzano, declarando-a «Beata». Graças ao seu carisma ela é designada “Mulher Profeta da Nova 

Evangelização”.  

A santidade de Giulia Salzano distingue-se pela intuição vocacional e carismática: ela é a única figura de 

Fundadora que põe a própria atenção na direcção da catequese. O seu é um carisma original e profético. 



O auspício é que os catequistas, os operadores pastorais e todos os crentes possam descobrir nela uma mestra e 

uma protectora, para eles dizerem com ela: “Farei catequese enquanto eu estiver viva”. 

O milagre que a levou à canonização foi realizado pela própria catequista. 

Depois de um accidente automobilístico mortal, a senhora M.Grazia Pelliccia de Afragola (NA), foi transferida 

do hospital de Nola ao hospital Cardarelli de Nápoles. Durante a cirurgia ela sofreu um ataque cardíaco por 

quase 20 minutos. A constante oração de invocação e de intercessão à beata Giulia favoreceu um completo e 

inexplicável restabelecimento, sem resíduos neurológicos. Foi pedido ao arcebispo de Nápoles, o Cardinal 

Crescenzio Sepe, para proceder ao inquérito diocesano que começou no dia 21 de Junho e acabou no dia 21 de 

Dezembro de 2007. Entregue à Congregação dos Santos, recebeu reconhecimento de validade jurídica no dia 11 

de Janeiro de 2008. 

Sua santidade Bento XVI, no Concistoro do dia 19 de Fevereiro de 2010 proclamou a data da sua canonização: 

17 de Outubro de 2010.   

Ela, fervorosa e apaixonada operária do vinhedo do Senhor, que hoje é proclamada santa, com certeza está a nos 

olhar do seu canto do paraíso e, simples escrava como era, estará alegre pela mensagem que foi tirada da sua 

emblemática experiênçia: “transmitir o evangelho a todos que têm fome e sede de Deus”. Deixemo-nos 

catequizar, ainda uma vez, por ela que fez da sua vida, uma “ VIDA PARA A CATEQUESE”.  

   

   

 


