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J a n u á r i o  Sarnelli, seis anos mais novo que Santo Afonso, nasceu em 

Nápoles, em 1702, onde sua família possuía um castelo, embora a sede do Barão de 

Sarnelli, pai de Januário, se situasse nas encostas das colinas de Ciorani. 

D e s d e  criança, recebeu uma formação conforme a condição de nobre. 

Assim, como Afonso, possuía doutoramento em ambos os direitos, Civil e Eclesiástico, 

pela Universidade de Nápoles. Ele colocou este grau aos 20 anos. Seu manejo nas 

lides jurídicas era cheio de sucessos, e por isso era muito requisitado. Em agosto 

de 1733, entrou na Congregação do Santíssimo Redentor. Pelo resto daquele ano 

andou para cima e para baixo pelas encostas de Amalfi pregando e 

catequizando por toda parte, junto com Afonso. 

Sarnelli tornou-se redentorista não só porque era amigo de Santo Afonso, 

mas sobretudo porque compreendeu a importância carismática e as 

possibilidades apostólicas do Instituto nascente. Ele, vendo os grandes frutos em 

proveito dos próprios membros e do próximo, nos testemunhou que a Congregação 

é obra de Deus, fundada na base e na substância das coisas, agindo segundo o 

Evangelho e o caminho da Igreja. 

Até abril de 1736, dedicou-se tanto às missões populares, chegando a 

prejudicar sua saúde. Apesar de recuperado, viu-se obrigado a retornar para 

Nápoles para cuidar da saúde e, com todas as licenças de Afonso, inicia o seu 

apostolado em favor dos pobres e abandonados, com uma especial dedicação para 

com as pobres prostitutas. A prostituição era uma das maiores chagas da cidade 

de Nápoles naquele tempo. 

Um outro apostolado que lhe foi muito caro, era o trabalho com, as assim 

chamadas Capelas Vespertinas de Catecismo. Este era também  um dos 

apostolados preferidos de Afonso quando estava em Nápoles. Tal trabalho de 

instrução cristã era dirigido à classe operária pobre da cidade especialmente à 

juventude. Era uma das muitas técnicas que Afonso desenvolveu, para procurar 

combater a terrível ignorância religiosa que estava tão alastrada pelos bairros 

pobres de Nápoles. 

Pe. Januário, entretanto, não era apenas um grande realizador do 

apostolado direto; era também um escritor de alta qualidade. 

No dia 30 de junho de 1744, Pe. Januário Sarnelli faleceu em Nápoles, 

pouco depois de haver pregado a sua última grande missão durante o mês de abril 

na cidade de Posilipo. Santo Afonso ficou visivelmente abalado pela morte 

prematura de mais um de seus mais próximos companheiros. Ele mesmo 

escreveu, logo em seguida, a primeira biografia do Pe. Januário, a qual é a fonte 

mais abundante que existe para a nossa informação a seu respeito. Note-se que 

Pe. Januário Sarnelli estava apenas com 42 anos quando veio a falecer. 

Foi enterrado na igreja napolitana de Santa Maria da Ajuda. Em 1894, 

seus restos mortais foram levados para a igreja redentorista Santo Afonso em 



Tarsia e, finalmente, em 1994, suas relíquias foram transferidas para a Igreja de 

Cíorani, onde ele é venerado.  

O processo de Canonização foi iniciado em 1861 e em 1906, o Papa Pio X 

proclamou-o venerável, destacando a heroicidade de suas virtudes. 

A importância do Pe. Januário Maria Sarnelli para a nossa Congregação 

não está em sua produção literária (mais de 30 obras, escritas em apenas 11 

anos) nem na grande atividade apostólica que desenvolveu. O valor deste frade 

ilustre deve ser buscado nos critérios assumidos por ele para evangelizar o 

mundo dos abandonados social  e eclesiasticamente. Pe. Januário se 

preocupava em ajudar o ser humano a recuperar e a viver o sentido profundo da 

própria dignidade humana em Deus Trino. E concretizou isso, servindo-se dos 

elementos culturais do seu tempo, sem desprezar a busca de novas formas e 

possibilidades de evangelização, adaptando-as ao contexto cultural onde tinham 

que ser utilizadas. Santo Afonso entendia Pe. Januário,  como deve ser 

entendido um místico. Isso significa que toda a sua atividade deve ser 

considerada à luz da profunda comunhão pessoal com Cristo quando o 

anunciava. Pe. Januário Sarnelli projetou todo o seu apostolado como sacerdote e, 

especificamente, como missionário. O carisma Redentorista foi para ele ponto de 

referência natural de onde fazia afluir a multiplicidade dos dons recebidc de Deus. 

A celebração da beatificação do Pe. Januário Maria Sarnelli aconteceu 

na Praça São Pedro, em Roma, no dia 12 de maio de 1996. 
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