
Oração  
Deus Pai,

que fi zestes resplandecer
no Beato mártir Odoardo

a pureza da fé
e a plena submissão

à tua vontade,
por sua intecessão

e seguindo o seu exemplo,
concede a nós também o dom

de reconhecer os desígnios
de tua paterna providência

e de p ô -los em prática
em nossa vida

Amém

Graças recebidas
Todos aqueles que receberem alguma graça

invocando, na oração, a intercessão do Beato Odoardo,
são solicitados de comunicá-la à Cúria Episcopal da 

Diocese de Carpi
Corso Fanti,7 41012 Carpi (MO) Tel. +39 059686048

e.mail: cancelleria@carpi.chiesacattolica.it
www.carpi.chiesacattolica.it



NOTAS  BIOGRAFICAS

Jornalista, pai de família, Odoardo Focherini nasceu 
em Carpi, na Província de Modena, aos 6 de junho 
de 1907, numa  família originária da Província de 
Trento, na Itália.
Aos 27 anos é presidente da Ação Católica dioce-
sana. Em 1930 casa-se com Maria Marchesi, com 
a qual vem a ter 7 fi lhos. A partir de 1934 trabalha 
na Società Cattolica de Seguros de Verona. Desde 
jovem cultiva a paixão pelo jornalismo e em 1927 
torna-se correspondente do jornal católico L’Av-
venire d’Italia e do Osservatore Romano. Em 1939 
torna-se Diretor administrativo do jornal L’Avvenire 
d’Italia.
Em 1942, durante a segunda guerra mundial, ini-
cia sua atividade em favor dos ebreus perseguidos 
e, em poucos meses, salva a vida de mais de 100 
deles,  criando uma rede que lhe permitia enviá-los 
na Suiça. Com isso, colocou em perigo sua própria 
vida. Com efeito, foi traído por alguém e no dia 11 
de março de 1944 foi preso pelos nazi-fascistas no 
hospital de Carpi, enquanto estava ajudando um 
paciente ebreu. Foi interrogado duas vezes pela 
polícia, em Bolonha, e no dia 5 de julho foi levado 
para o Campo dos presos políticos de Fossoli (perto 

de Carpi) e, logo depois, no Campo de concentração 
de Gries (perto de Bolzano). Por fi m, no dia 5 de 
setembro foi deportado no Campo de concentração 
de Flossenburg, na Alemanha, e desse no Campo de 
trabalhos forçados de Hersbruck.
Morreu no dia 27 de dezembro de 1944, em con-
sequencia de uma ferida na perna que, pela falta 
de cuidados sanitários, provocou uma septicemia. 
Antes de morrer, durante os sete meses de prisão, 
escreveu 166 cartas - dirigidas à esposa, aos pais e 
ao amigo Umberto Sacchetti - que conseguiu enviar 
através de vários estratagemas aos destinatários. A 
sua morte teve como testemunha um companheiro 
de prisão, o Beato Teresio Olivelli o qual, antes de 
morrer 20 dias mais tarde no mesmo Campo, con-
seguiu transmitir as últimas palavras pronunciadas 
por Odoardo.
São muitos os reconhecimentos recebidos: Me-
dalha de Ouro da República Italiana por mérito civil 
(2007); Medalha de Ouro da União das Comunida-
des Ebráicas de Milão (2005); Proclamação de Justo 
entre as nações pelo Instituto dos Mártires e dos He-
rois Yad Vashem de Jerusalem (1955).
Em 1996 teve início seu processo de beatifi cação; e 
em 15 de junho de 2013 foi proclamado Beato numa 
solene cerimonia em Carpi.




