
 

BIOGRAFIA ITALO FASANELLA 

 

 

Italo Juliani Passanezi Fasanella, missionário, escritor, 

palestrante, nascido aos 23/04/1965, em São Paulo/SP. Casado com 

Rosana Millan Fasanella desde 21/01/89, pai de seis filhos: Regina 

(09/08/1991), Paulo (25/01/1993), Miriam (12/04/2000) e Natália 

(11/12/2003) e outros dois que foram abortos espontâneos ao 3º mês 

de gravidez (vida humana que não pode ser desprezada!). 

Até 1982 foi apenas “católico de obrigações” – batismo, 1ª 

comunhão e crisma. Sua adolescência e juventude foram bastante desregradas, esteve 

envolvido em bagunças, bebidas, fumo e iniciação em outras drogas. Foi quando 

começou a participar da Legião de Maria, na qual descobriu um grande amor a Nossa 

Senhora, que lhe consagrou a vida. Iniciando, assim, uma vida de prática religiosa e 

apostólica. Foi o início de sua conversão. 

Começou a participar da Renovação Carismática Católica em 1984; que resultou 

num grande impulso para sua conversão. Em 1985, houve seu grande encontro pessoal 

com Jesus, através da experiência do Batismo no Espírito Santo (ou, Efusão do Espírito 

Santo), o que culminou em um processo de conversão e serviços à Igreja por meio da 

Renovação Carismática, na qual exerceu durante seis anos o cargo de Coordenador da 

RCC na Região Episcopal Ipiranga (1991-1996). Participou de 1987 a 2001 da Equipe de 

Serviço do Escritório Arquidiocesano da RCC de S. Paulo. Fez parte, também, da 

Comissão Estadual da Secretaria Ágape atual Ministério das Famílias. 

É Fundador (1994) e Moderador Geral da Comunidade Católica Sagrada Família, 

uma Comunidade de Vida e Aliança, sediada na Região Episcopal Ipiranga – 

Arquidiocese de S. Paulo, que tem por carisma o Resgate e a Evangelização da Família. 

Também exerce o cargo de Presidente da Comunidade Católica Sagrada Família, 

organização religiosa que gerencia e dá existência civil à comunidade.  

Desde sua conversão, além da participação em vários cursos, seminários, fóruns e 

congressos, têm exercido o Ministério de pregação da Palavra com temas variados, 

principalmente sobre família, Jesus, o Espírito Santo, Maria, louvor, espiritualidade, 

querigma, doutrina, catequese, oração, comunidades, etc. Com mais de 1.600 pregações, 

palestras e ensinos ministrados, Italo também é autor de vários livros e bacharel em 

Teologia pela Faculdade N. Senhora da Assunção – PUC-SP. 

 



 

LIVROS PUBLICADOS: 

 

Edições LOYOLA: 

“No Poder do Louvor” (4ª edição) 

“Com Maria a caminho da nova plenitude” (2ª edição) 

“Resgate da Família” (2ª edição) 

 

PALAVRA E PRECE Editora: 

“Biribinha, um anjinho legal” (infantil) (2ª edição) 

“Famílias renovadas pelo poder do Espírito Santo” 

“Namoro, tempo ou passatempo?” (3ª edição) 

“Biribinha: novas aventuras do anjinho legal” 

“Novena da Família, pedindo a intercessão de Luís e Zélia Martin pais de Santa Teresinha 

do Menino Jesus” (4ª edição) 

 

EDITORA SAGRADA FAMÍLIA 

“Famílias renovadas pelo poder do Espírito Santo” (2ª edição) 

“Família, comunidade de amor” (1ª edição) 

“Novena da Família: rezando com os santos Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha” 

(5ª edição) 

“No Poder do Louvor” (5ª edição em coedição com as Edições LOYOLA) 

 

Editora FONS SAPIENTIAE 

Namoro: tempo ou passatempo? (4ª edição) 

 

Totalizando mais de 44.000 exemplares. 

 

Editora CANÇÃO NOVA: 

“Novas Comunidades primavera para a Igreja” (participação com capítulo sobre “Famílias 

nas Novas Comunidades”) 

 

 

 

 

 



 

CONTATOS: 

 

E-mail: italo.ccsf@gmail.com / italo@sagradafamilia.org.br 

Fones: 55 11 2940-3515 / 55 11 99527-3320 

Facebook: https://www.facebook.com/italofasanella  

Instragram: @italofasanella 

Portal: www.sagradafamilia.org.br 

Facebook: https://www.facebook.com/italofasanella  

Facebook dos Santos Luís e Zélia Martin:  

www.facebook.com/LuiseZeliaMartinReliquias/ 

 

 

COMUNIDADE CATÓLICA SAGRADA FAMÍLIA 

 

Nosso Carisma e nossa missão:  

“Evangelizar e resgatar a família, vivendo e sendo instrumento da Efusão do Espírito 

Santo para fecundar, gerar e fazer nascer Jesus Senhor e Salvador no seio das famílias 

para a construção da Civilização do Amor” 
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