
Oração

O Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
Te adoramos, Te louvamos e te agradecemos por ter 

doado à Igreja o Sacerdote padre Oreste Benzi.
Nele fizestes resplandecer a forte, fiel, afetuosa ternura da 
Tua paternidade, a glória da Cruz de Cristo e o esplendor 

do Espírito de amor.

Ele, confiando na Tua infinita providente misericórdia
e na materna intercessão de Maria, foi para muitos dos 
Teus filhos e filhas imagem viva de Jesus, Bom Pastor;

ensinou com o exemplo a viver segundo o mandamento 
novo da caridade e indicou a santidade como medida 
da vida cristã e caminho para alcançar a santa e eterna 

comunhão Contigo. 

Concede-nos, por sua intercessão, segundo a Tua vontade, 
a graça que imploramos, na esperança que ele seja 

reconhecido na Tua Santa Igreja e para a Sua edificação 
na Comunhão dos Teus Santos.

Amém.

Com aprovação eclesiástica

para comunicação de graças ou favores recebidos escrever a:
Postulazione Causa di Beatificazione del Servo di Dio sacerdote Oreste Benzi

Via Cairoli, 69 - 47923 Rimini (Italy)
infocentromarvelli@gmail.com
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Servo de Deus
padre Oreste Benzi

07.09.1925 - 02.11.2007



Biografia

Padre Oreste Benzi nasceu no dia 07 de setembro de 1925 a 
San Clemente (Rimini-Itália), é o sétimo de nove filhos de uma 
família humilde. «Meu papai pertencia àquela grande faixa de 
pessoas que crê tanto de não valer nada, que quase pede desculpa 
de existir». 

De sua mamãe aprendeu a fé humilde e profunda, origem do seu 
otimismo: a recordação do bordado, olhando pra traz, o ajuda a 
entender que «há um projeto de amor e que a mim é concedido 
fazer um passo após o outro e nada mais». 

Com 12 anos entra no seminário e em 1949 é ordenado sacerdote, 
pronto a «consumar-se pelas almas» e com a certeza que «para 
ficar em pé, precisa ficar de joelhos». Desde o início nutre 
profundo interesse pelos adolescentes, aos quais propõe «um 
encontro simpático com Jesus». Padre espiritual no seminário 
e professor de religião se torna logo figura de referência para 
muitos rapazes.  

De 1968 a 2000 é pároco em uma periferia de Rimini (Grotta 
Rossa), onde inicia com alguns jovens padres uma experiência 
pastoral inovadora: decidir tudo junto com os paroquianos, 
trabalhar com os fiéis e não pelos fiéis, pedindo responsabilidade 
e consciência da identidade deles de rei, sacerdotes e profetas e 
da missão deles na história.  

Do encontro com pessoas sozinhas e marginalizadas e com a 
disponibilidade de alguns jovens iniciou em 1973 a primeira 
casa-família da Comunidade Papa João XXIII, para «dar uma 

família a quem não há uma família» e para «regenerar no amor». 
A Comunidade Papa João XXIII, foi reconhecida pela Santa 
Sé em 2004. Nos anos sucessivos a sua paixão pelos últimos se 
estende aos toxicodependentes, menores sem famílias, ciganos, 
pessoas sem morada fixa, presos, vítimas das seitas, prostitutas, 
idosos e também às terras de missão. 

A paixão pelo anúncio de Cristo e o resgate dos últimos o 
vê participar desde os anos 1980 a programas televisivos e 
radiofônicos sobre fé e sobre delicadas questões sociais; escreve 
artigos para jornais locais e nacionais e nunca deixa de nutrir 
com o “Pão Quotidiano” da Palavra, fazendo reflexões sobre o 
Evangelho de cada dia. Conhecido como «o padre da túnica lisa 
[consumada]» participa a encontros e manifestações em cidades 
e dioceses italianas e no mundo. Neste vórtice de compromissos 
e de grandes responsabilidades é sempre sereno e sorridente.

Ele faleceu no dia 02 de novembro de 2007, deixando 
profeticamente o seu testamento sobre a página de “Pão 
Quotidiano” do mesmo dia: «No momento em que fecharei os 
olhos sobre esta terra as pessoas que estarão perto dirão: morreu. 
Na realidade é uma mentira. Morri para quem me vê, para quem 
está ali. Minhas mãos serão frias, meu olho não poderá mais ver, 
mas na realidade a morte não existe, porque logo que fecho os 
olhos a esta terra me abro ao infinito de Deus».

para solicitar livros e opúsculos de e sobre padre oreste benzi, escreva para:
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Via Valverde 10/D - 47923 Rimini (Italy)
Tel. +39 0541 909600 - info@apg23.org - www.apg23.org/pt/


