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INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LEONARDO 

São Leonardo nasceu em 20 de Dezembro de 1676 

em Porto Maurício, Ligúria( Itália), mas margens azuis 

do Mediterrâneo. 
Deram-lhe no baptismo o nome de Paulo Jerónimo. 

O seu pai, Domingos Casanova, era capitão de 
navio. A mãe morreu quando o menino contava apenas 

dois anos de idade. 
Casado em segundas núpcias com Maria Riolfo, 

tanto Paulo como os outros seus quatro novos filhos 

receberam uma educação esmeradíssima, de modo 

que três irmãos foram franciscanos, a filha dominicana, 
e um ficou na vida civil. 

Paulo ingressou na escola pública e aprendeu com 

facilidade as primeiras letras destacando-se pela sua 

inteligência e força de vontade. 

Menino aplicado e encantador, todos os dias rezava 

o rosário e se encomendava à Santíssima Virgem.

Aos treze anos, foi para Roma, a pedido do seu tio 

Agostinho, que o pôs a estudar no Colégio Romano 

dirigido pelos Jesuítas. 

Cursou Humanidades, Retórica e Filosofia. Ins

creveu-se na Congregação dos Doze Apóstolos com
prometendo-se a fazer obras de caridade e a ensinar 

o catecismo.

Teve que vencer muitos perigos e dificuldades, mas 
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Menino aplicado e encantador 
estudou no Colégio Romano dirigido pelos jesuítas. 
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sempre triunfou agarrando-se à oração e às práticas 
de piedade. 

O seu íntimo amigo, Pedro Mire, diz-nos: "Para ele, 
os passeios dos dias feriados começavam sempre com 

o reza do rosário". 
Terminados os estudos no Colégio Romano, come

çou a carreira de Medicina, como desejava o seu tio. 
Mas ele, há bastante tempo, amadurecia no cora

ção um ideal mais sublime: consagrar-se a Deus numa 

ordem religiosa. 

NAS PEGADAS DE S. FRANCISCO DE ASSIS 

Não sabia para onde Deus o chamava mas, uma 

tarde, imbuído nestes pensamentos, ao cruzar a Praça 

de Jesus, encontrou-se com dois religiosos de porte 
humilde e hábito pobre. 

Seguiu-os e viu que entravam no Convento de São 

Boaventura dos Frades Franciscanos Reformados. 
Ele também entrou na igreja e no momento exacto 

em que se iniciavam as Completas com a invocação: 
"Converte-nos, ó Deus, nosso salvador". 

Essa frase e aquela salmodia, pausada e melodiosa, 
gravaram-se docemente no seu coração a ponto de 

dizer de si para consigo: "Este vai ser o lugar do meu 

repouso". 
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O seu Director Espiritual recomendou-lhe 
que se tornasse frade de S. Francisco. 

Expôs esta determinação ao seu Director Espiritual, 
o P. Grifonneli, fez uma confissão geral com ele que lhe 

recomendou que se tornasse frade de S. Francisco. 
O seu tio Agostinho levou muito a mal semelhante 

decisão ao ponto de, aborrecido, o ter expulsado de 

sua casa. 
Refugiou-se, então na família de Leonardo Ponzetti 

que era casado com uma filha de seu tio, e dali, escre

veu ao pai para que o autorizasse a ser franciscano. 

Tendo recebido a ansiada permissão e bênção, 

correu com a carta para a igreja de São Boaventura, 

colocou-a no altar do sacrário, oferecendo, com ela, a 

sua vida e a sua liberdade ao Senhor. 

Por fim, no dia 2 de Outubro de 1697, aos vinte e um 
anos de idade, vestiu o hábito franciscano no convento 
de Ponticelli, onde fez o noviciado e trocou o seu nome 

pelo de Leonardo, em agradecimento a Ponzetti, seu 
benfeitor. 

CURA MILAGROSA DE UMA GRAVE DOENÇA 

Cursou em Roma, no Convento de São Boaventura, 

os estudos eclesiásticos. 

Sendo ainda Diácono, pregou a Quaresma às tre
zentas jovens do Asilo de São João de Latrão. 

Em 23 de Setembro de 1702 foi ordenado sacerdote. 
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Impulsionado pelo desejo de martírio, esteve pres
tes a embarcar numa expedição para a China, mas 

teve de ficar em terra. 
Ensinou Filosofia, mas, passado pouco tempo, foi 

atingido por uma grave enfermidade de peito, da qual 
não se curou com uma estadia à beira mar nem na sua 

própria terra. 
Recorreu então a Maria Santíssima prometendo

-lhe que se se curasse, dedicaria toda a sua vida ao 

ministério da pregação. 
Curou-se rapidamente e começou a pregar na pró

pria igreja do Convento de Porto Maurício. 

Depois estendeu a sua acção evangelizadora aos 

povos circunvizinhos, que percorria a pé, descalço, 
durante o dia regressando à noite ao Convento. 

A região em que durante mais anos missionou foi a 

Toscana, e, sem dúvida, com muitíssimo fruto. 
Um pároco escrevia assim ao Guardião do Conven

to: "Bendita seja a hora em que me lembrei de chamar 

o Padre Leonardo. Só Deus sabe o bem que fez aqui. 

A sua pregação atingiu o mais íntimo dos corações ... 

Os confessores da região tiveram muito trabalho". 

A primeira vez que foi a Roma pregar deteve-se 

ali tanto tempo que o Duque de Médicis enviou-lhe, 

pelo Tibre, um barco para regressar quanto antes à 
Tosca na. 
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Recorreu a Maria Santíssima implorando a sua cura. 
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SANTIDADE E PENITÊNCIA 

São Leonardo soube combinar, ao longo da sua 

vida,o intenso trabalho missionário com a mais estrita 
observância monástica e prolongados retiros na solidão. 

Costumava dizer que a penitência fazia com que 

vivesse para Deus e a solidão com que vivesse em 
Deus. 

A Santa Missa, que celebrava sempre com o cilício 
posto, era precedida diariamente pela confissão sacra

mental. 

Durante a reza do Ofício Divino, meditava na Paixão 
do Senhor e à oração mental dedicava todas as horas 

livres do dia. 
Em memória das Sete Dores da Santíssima Vir

gem, trouxe sempre uma cruz com sete pontas sobre 

o peito. 
Cada falta ou transgressão que cometia, castigava-a 

rezando o salmo Miserere ou traçando uma cruz com 

a língua no solo. 

Milhares de vezes repetia diariamente a jaculatória 
"meu Jesus, misericórdia", que recomendava com in

sistência aos seus dirigidos e missionados. 

Também gostava de dizer: "Ave Maria, Ave Maria". 

Aplicava todos os dias uma disciplina sangrenta, 
algumas vezes em público, sobretudo quando queria 

atrair a atenção dos pecadores mais empedernidos. 
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Tomou posse do convento de S. Francisco do Monte 
doado pelo Grande Duque Cosme 111 de Medieis. 
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Em 1709, São Leonardo, juntamente com outros 

religiosos, tomou posse do Convento de S. Francisco do 
Monte, em Florença, que tinha sido doado pelo Grande 
Duque Cosme 111 de Medieis aos Frades Reformados. 

Pois bem: a comunidade ajustou-se às normas 

da mais estrita observância, não aceitando rendas do 
Duque nem de ninguém, não recebendo estipêndios 
pelas missas e pregação, mas vivendo unicamente das 
esmolas que pediam de porta em porta. 

CONVENTO DO RETIRO DE 
SANTA MARIA DO ENCONTRO 

São Leonardo foi eleito Guardião do Convento de 

São Francisco do Monte, cargo que exerceu durante 

nove anos. 
Nesse período de tempo organizou os Conventos 

de Retiro da Ordem, para os religiosos que desejavam 

levar uma vida na mais estreita observância. 
Na serrania de Florença, próxima do convento, 

fundou o Ermitério denominado Santa Maria do En

contro. 

Redigiu para ele uns estatutos rigorosíssimos, de
calcados no espírito de São Pedro de Alcântara e do 
Beato Boaventura de Barcelona. 

A primeira coisa que impôs foi uma estrita clausu-
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S. Leonardo fundou o Ermitério de Santa Maria do Encontro 
com uns Estatutos rigorosíssimos. 
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ra. Além disso, observância contínua do silêncio. Só 

comiam pão, verduras e frutas. Todos os dias aplica

vam-se disciplinas. Consagravam nove horas à reza do 

breviário e a outros exercícios espirituais e o resto ao 

trabalho manual. 

Quando o santo se retirava para este Ermitério do 

Encontro, dizia: 
- Vamos agora ter o noviciado para o Paraíso. Até 

hoje dei missões aos outros. Quero que amanhã volte 

a dá-las um outro Frei Leonardo muito diferente. 

Entregava-se imediatamente a tais austeridades e 
comunicação com o Altíssimo que saía dali totalmente 

renovado e disposto a prosseguir as suas queridas 

missões populares a que chamava "campanha contra 
o inferno". 

Durante elas, tanto ele como os demais missionários 

observavam absoluto jejum, dormiam sobre uma tábua 
dura, não faziam mais nenhuma visita senão aos doen

tes, e comiam da esmola que lhes davam os fiéis, e, se 

sobrava alguma coisa, repartiam-no entre os pobres. 
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APÓSTOLO E TAUMATURGO 

Desde 1708 as missões populares foram a princi
pal forma de apostolado que empregou S. Leonardo, 

percorrendo e renovando com elas toda a Itália. 

Ao cabo de seis anos de pregação pelos arredores 

de Roma, em 1736, nomearam-no Guardião do Con
vento de São Boaventura, quando já tinha sessenta 

anos de idade. 

Ao concluir o seu mandato, dedicou-se a pregar pela 
Umbria, Génova e Marcas. 

Em Civitá Vecchia, numa missão que durou três 

semanas, pregou especialmente aos soldados, aos 
presos e aos escravos das galeras. 

O Grande Duque Cosme 111 de Médicis ofereceu-se 
para pagar todos os gastos dos missionários no seu 

apostolado pela Toscana mas o santo, agradecido, 

recusou-o com estas palavras: 

-Tenho um Senhor mais rico que Vossa Alteza, o 

qual não suportaria que outro, além de Ele, mantivesse 

os missionários. Este benfeitor é o próprio Deus para 

cuja glória eu trabalho e que se obrigou, portanto, a 

sustentar-me. 

Tinha o dom dos milagres, descobria os segredos 

das consciências, curava os enfermos e anunciava o 

futuro. 

- 15 



16-

Na Córsega, que estava em guerra civil, 
chamou os grupos rivais à reconciliação. 

Em São Germano os sinos tocaram por si mesmos, 

e numa aldeia que tinha ouvido com indiferença os seus 
sermões, o granizo deu cabo das suas colheitas. 

Em Metálica, devolveu a vista a Francisca Benigni, 

mãe de família, cega durante vários anos. 

Com a sua pregação fez com que fracassassem as 
festas de Carnaval, tanto em Gaeta como em Liorna, 

onde se fecharam os teatros e os confessionários foram 

invadidos por incontáveis penitentes. 

DIFÍCIL MISSÃO NA CÓRSEGA 

Uma das missões mais difíceis da sua vida foi a da 

Córsega. 
De acordo com a República de Génova, a que 

pertencia, o Papa mandou o Santo para apaziguar e 
missionar aquela terra que se debatia em guerra fra

tricida. 

Sobre a juventude daquela ilha escrevia o Santo: 
"Os jovens são dissolutos, tresloucados, e não se 
aproximam dos sacramentos. Muitos deles nem se

quer cumprem o preceito da confissão pela Páscoa e, 

o pior, é que ninguém chama a atenção para isso . .. 
Mas, embora o trabalho seja muito duro, a colheita é 

muito abundante". 

Os homens desconfiavam uns dos outros e iam para 
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Convenceu "Lobo", o chefe dos bandidos, a depor as armas. 
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a igreja com punhais, espingardas e toda a espécie de 
armas. 

O servo de Deus pedia-lhes com toda a mansidão 

que viessem para a igreja desarmados, mas eles não 

faziam caso. 

Até que, por fim, escreveu o Santo, "consegui que 
atendessem o meu pedido. No sermão da Santíssi
ma Virgem, todos se abraçaram e restabeleceu-se a 

paz". 

Quem mais resistia a abandonar as armas, era um 
chefe de bandidos, com o cognome de "Lobo". 

Em certa ocasião disse-lhe o santo: 

-Ah, meu filho, o diabo impele-te a rechaçar a paz 

mas Deus manda-te o contrário. 
-Se me manda - respondeu - quero fazê-lo. 

Dito isto, lançou ao chão o arcabuz enquanto gri
tava: 

-Viva a paz! Viva a paz! 
Os companheiros, lançando também as armas, 

responderam: 

-Viva! Viva! 
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ERIGE A VIA SACRA NO COLISEU DE ROMA 

São Leonardo era um enamorado da Eucaristia e 

procurava estabelecer em todas as paróquias a obra da 
"Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento". 

Nas missões levava, levantado, o estandarte do 

Nome de Jesus, cujas excelências apregoava com uma 
doçura que derretia os corações. 

Com filial enlevo pregava sobre a Santíssima Vir

gem até conseguir com o sermão de Maria as conver
sões que não tinha conseguido com o das Verdades 
Eternas. 

Quanto à Imaculada Conceição de Maria, esforçou

-se por conseguir a definição do Dogma, sendo sua 
sugestão a ideia de fazer uma sondagem de opinião 

entre os cristãos. 

Foi apóstolo das Três Ave Marias e da devoção ao 

Anjo da Guarda. 
Também as Almas do Purgatório ocupavam um lugar 

de predilecção no seu piedoso coração. 

Mas o que caracterizou de uma maneira excelsa 
o seu apostolado foi a Paixão do Senhor. Ao terminar 

a missão sempre erigia a Via Sacra " a grande bateria 

contra o Inferno". 

E pregava com tal unção que arrancava lágrimas de 

contrição nos corações mais empedernidos. Impunha-a 

como penitência e estabeleceu-a em 57 1 povoações. 
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Ao terminar a Missão sempre eregia a Via Sacra. 
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Por ocasião do Ano Santo de 1750, pregou uma 

grande missão na Cidade Eterna, e pôs as estações 

da Via Sacra no Coliseu, coisa que chamou a atenção. 

Ainda se conserva o sermão que então pregou. 

Imensas multidões escutaram o fervoroso apóstolo. 

E até o Sacro Colégio dos Cardeais seguiu com assi

duidade a sua pregação . 

. O Vigário de Cristo assistiu várias vezes à missão 

e deu a bênção no último dia. 

LIVROS E ESCRITOS DE SÃO LEONARDO 

Além do apostolado da palavra, S. Leonardo utili

zou também o da pena, escrevendo cartas, sermões 

e livros para proveito dos pregadores e edificação 
dos fiéis. 

Eis alguns dos seus livros: "Discurso sobre a Via 
Sacra", "Tesouro escondido sobre a Santa Missa", "Ma

nual Sagrado para Religiosas" e os "Propósitos". 

Depois da sua morte, publicaram-se oitenta e 
'
seis 

cartas que o Santo escreveu à sua penitente Helena 

Colonna. 

O "Manual Sagrado para Religiosas" - diz o P.e José 
lsorna, O.F. M. - "tem já no seu saber uma história de 

séculos, rica e fecunda em vidas santificadas pelos 
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Além do apostolado da palavra, S. Leonardo 
utilizou também o da pena. 
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conselhos e orientações que São Leonardo oferece, ao 
longo das suas páginas magistrais, a todas as almas 

consagradas". 

Os "Propósitos" foram escritos em tempo de exercí
cios espirituais. Começou-os no ano de 17 17; renovou

-os, com mais fervor, em 1735 e ratificou-os, pela última 

vez, no ano de 17 45, no convento de Génova. 

São um breviário das virtudes que o Santo exercitou. 
Um resumo dos meios que pôs em prática para adquirir 
a santidade. A fiel expressão da sua semelhança espiri

tual e da missão salvadora que realizou no mundo. Um 
manual de ascética e mística cuja observância fez subir 
São Leonardo aos altos cumes da perfeição. 

No seu " Discurso sobre a Via Sacra", o mesmo 
Santo diz que esta devoção "é antídoto contra o vício 

aplaca a concupiscência, impele para a consecuçã� 
da virtude, e eleva o espírito para as metas cimeiras 

da santificação". 
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FOI A ADMIRAÇÃO 
DOS SEUS CONTEMPORÂNEOS 

São Leonardo de Porto Maurício, como grande 

missionário popular no sentido mais amplo da palavra, 

valia-se também de recursos externos para comover 

as almas. 

Um desses era interromper o sermão gritando San

gue! Sangue! cingindo-se com uma coroa de espinhos 

enquanto aplicava sobre os seus ombros uma forte 
disciplina. 

Outros meios eram a procissão de penitência com 

o impressionante quadro do "Condenado" e o lúgubre 
toque da "Campainha do pecador" às nove da noite. 

Assim conseguia o fim da missão que era levar os 

pecadores a fazer uma boa confissão acompanhada de 

uma radical mudança de vida. 

Mas o que verdadeiramente comovia e fazia mu

dar de conduta era o aspecto macilento e penitente 

do pregàdor, o seu olhar e gesto sóbrio e sobretudo o 

fogo que inflamava o seu coração em chamas de viva 
caridade, que contagiava a todos. 

Cada missão costumava demorar de oito a quinze 

dias começando com a apresentação do grande crucifi

xo, que costumava colocar no púlpito ou em outro lugar 
visível. E já no primeiro dia advertia o povo: "Eis aqui 
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Às vezes, gritando sangue, sangue! 
Cingia-se com uma coroa de espinhos ... 
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o compêndio de quanto vamos pregar nestes santos 
dias: Jesus crucificado". 

Santo Afonso Maria de Ligório chamava-o "o grande 
missionário do seu século". 

Bento XIV, amigo do Santo, deu-lhe o cognome de 
"grande caçador do Paraíso". 

E o Sumo Pontífice Pio XI, em 17 de Março de 
1923, declarou S. Leonardo celestial patrono das Mis

sões entre os fiéis, dizendo que era "solícito e valente 
pregoeiro da palavra divina, escolhidíssimo obreiro da 

vinha do Senhor". 

ÚLTIMOS DIAS DA SUA VIDA 

Em 1740, quando já tinha sessenta e quatro anos 

de idade, pensou abandonar as missões e dedicar-se 
à vida contemplativa para assim se preparar melhor 

para a morte. 

Então Bento XIV disse-lhe: 
Meu filho, és soldado de Cristo, e um soldado não 

deve retroceder diante da luta, há-de morrer com as 
armas na mão. 

E o Santo continuou pregando mais dez anos. Fo
ram, ao todo, quarenta e quatro anos consecutivos os 

que gastou percorrendo a Itália, semeando a paz entre 

os povos, convertendo à penitência os pecadores pú-
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Sempre a pé e descalço, pregou durante quarenta e quatro anos 
Missões Populares. 
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blicos, cristianizando os costumes e levando para Deus 
inumeráveis almas. 

Andando sempre a pé, descalço, sem sandálias, 

deu trezentas e trinta e nove missões, registadas todas 
no Diário do seu inseparável companheiro Frei Diogo 

de Florença. 

Quando da inauguração da Via Sacra no Coliseu, 
escreveu: "Estou a tornar-me velho. A minha voz tinha 

a mesma potência de há dois anos mas cansei-me 

muito". 
Em 24 de Outubro de 1751, terminou a última missão 

nas montanhas de Bolonha. 
E, em Novembro do mesmo ano, quando regressava 

a Roma, já doente, teve que deter-se em Foligno, por 
causa do mal se ter agravado. 

Tão esgotado e débil o viu um dia o enfermeiro que 

aconselhou-o a não celebrar missa. 
O Santo, profundamente comovido, respondeu-lhe 

com vivacidade. 

- Meu irmão, uma missa vale mais que todos os 

tesouros do mundo. 
E celebrou, quase sem se poder ter em pé. 

Sentindo-se algo melhor, empreendeu novamente 

viagem para Roma, pois desejava morrer onde se tinha 
consagrado ao Senhor. 
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MORTE E GLORIFICAÇÃO 
DE SÃO LEONARDO 

Antecipando-se a Santa Teresinha, tinha escrito: 

"Quando morrer, revolucionarei o Paraíso e obrigarei 

os anjos, os apóstolos e todos os santos a fazer uma 
santa violência à Santíssima Trindade, para que man
de homens apostólicos e chova um dilúvio de graças 
eficacíssimas que convertam a terra em céu". 

Às seis da tarde do dia 23 de Novembro de 175 1, 

quando já tinha entrado em Roma, disse aos seus 
companheiros que entoassem o "Te Deum" que ele res

ponderia. Cantando este hino, chegaram ao Convento 
de São Boaventura. 

Uma vez na enfermaria, pediu o Santo Viático que 

recebeu com singular piedade. 

Escreveu ao Papa dizendo-lhe que cumpria a sua 
promessa de morrer em Roma. 

Às nove, chegou do Vaticano Monsenhor Belmon

te, com uma mensagem muito afectuosa do Sum·o 
Pontífice. 

Depois de um terno colóquio com a Rainha do Céu, o 

seu rosto iluminou-se com celestial resplendor, inclinou 

ligeiramente a cabeça e a sua alma voou para Deus. 

Eram as onze da noite de 26 de Novembro de 175 1. 

la completar 75 anos de idade. 
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Foi solenemente canonizado por Pio IX no dia 24 

de Junho de 1867, juntamente com outros vinte e dois 

santos. 
O seu sagrado corpo venera-se na pequena igreja 

do Retiro de São Boaventura, no Palatino. 

As suas imagens costumam representá-lo com o 

crucifixo missionário ao peito ou mostrando-o aos seus 
ouvintes. 
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