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Servo de Deus
Frei Fabiano de Cristo
Irmão Leigo da Ordem Franciscana

Frei Fabiano de Cristo
Humilde filho de São Francisco Seráfico, viu a luz do dia
em Soengas, Arcebispado de Braga, Portugal. Jovem
ainda veio para o Brasil, onde se dedicou ao comércio.
Em busca de bens terrestres, porém, não se esqueceu dos
tesouros celestiais, cumprindo fielmente os deveres de
bom cristão, no meio dos perigos do século. Iluminado
pela graça divina, desprezou as vaidades do mundo, a fim
de seguir o exemplo do pobre e humilde São Francisco.
Recebeu o hábito franciscano no dia 11 de Novembro de
1704, no Convento de São Bernardino de Sena, na Ilha
Grande. No dia 12 de Novembro do ano seguinte foi
admitido à profissão solene, com grande alegria de todos
os religiosos que em o novo professo viam já um perfeito
Filho de São Francisco. Pouco depois a obediência o
mandou para o Convento de Santo Antônio, no Rio de
Janeiro. Aí, o humilde Irmão Leigo serviu por mais de 37
anos como enfermeiro, edificando a todos pelas suas
admiráveis virtudes que exercia de um modo heróico, e
especialmente pela sua profunda humildade, caridade, e
paciência com que servia aos doentes, obediência perfeita
e pureza angélica, unidas à mais rigorosa penitência e
mortificação. Afinal, no dia 17 de Outubro de 1747, Deus
chamou o seu servo fiel ao reino da eterna glória, para
dar-lhe o prêmio das suas virtudes. Nosso Senhor, logo
depois da sua morte, manifestou a santidade do humilde
e abnegado franciscano, por muitíssima graças especiais,
alcançadas pela sua intercessão, as quais aumentaram
extraordinariamente, depois de serem encontrados os

restos mortais do venerável servo de Deus, no dia 1º de
maio de 1924. Praza a Deus que a fama de santidade de
Frei Fabiano de Cristo, e o culto que já recebe de
inúmeros devotos sejam, quanto antes reconhecidos e
confirmados pela Santa Sé Apostólica.
Oração
Deus onipotente e misericordioso, à Vossa bondade
infinita agradecemos todos os favores que concedestes ao
humilde Frei Fabiano de Cristo e Vos rogamos que pela
sua intercessão nos concedais as graças… que Vos
pedimos se for de Vosso agrado, deis ao servo fiel a honra
dos altares, para Vossa Glória e para o bem da
Cristandade. E vós, grande servo de Deus, bondoso Frei
Fabiano de Cristo, junto do trono de Deus, rogai por nós
para que cresçamos no divino amor, na devoção à Virgem
Santíssima, no ódio ao pecado e na verdadeira caridade
cristã. Protegei-nos nos perigos do corpo e da alma para
que um dia convosco, no Céu louvemos ao Padre, ao
Filho e ao Espírito Santo por toda a eternidade. Assim
seja.
Novena
(Só para uso particular)

Os fiéis que quiserem fazer uma novena ou tríduo,
podem rezar esta oração e mais 3 Padre Nossos e 3 Ave
Marias em honra da Santíssima Trindade. Ainda se
recomendam a confissão e Santa Comunhão para mais
facilmente alcançarem a graça desejada.

