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ISTO ALEGRA-ME ACIMA DE TUDO 

Foi o segundo filho dos dez que formariam a coroa 
dos seus pais. Estes eram muitos bons, mas pobres. O 
pai, Carlos, era ferreiro e a mãe, Brígida, costureira. 

Domingos nasceu na madrugada de 2 de Abril de 
1842, em Riva de Chieri, próximo de Turim. 

Na tarde do mesmo dia -com solicitude verdadei
ramente cristã, digna de ser imitada- foi-lhe adminis
trado o baptismo. 

Desde criança, deixou adivinhar a sua bondade na
tural, piedade, obediência, calma e afeição aos pais. 
Gostava de ajudar à missa e, se o celebrante lhe queria 
dar prazer, bastava aproximar o missal da beira do altar, 
para que o pequeno ajudante o pudesse mudar para o 
outro lado. 

Um dia, tinha em casa um convidado. À hora da 
refeição, todos se sentaram à mesa e ninguém se lem
brou de rezar. Então Domingos afastou-se para um can
to, para comer sozinho. Depois disse ao Pai: 

- 'Não quis sentar-me à mesa com um homem 
que come como os animais!" 

De outra vez, como ninguém se lembrava de rezar, 
pendurou-se ao pescoço do pai, dizendo: 

"Papá, ainda não rezámos!" 
Em 1844, os pais mudaram-se para a sua terra na-
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"Isto alegra-me acima de tudo!" 
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tal, Murialdo, perto de Castelnovo d'Asti, que era tam
bém a terra natal de D. Bosco. 

Domingos era um anjo de piedade. Aos cinco anos, 
já ia todas as manhãs à missa, quer chovesse, nevas
se ou fizesse gelo. Causava por isso a admiração de 
toda a gente. 

Quando o pai voltava do trabalho, ia esperá-lo ao 
caminho, beijava-o, fazia-lhe festas, pendurava-se-lhe 
ao pescoço e dizia-lhe mil coisas de carinho. Comen
tando este comportamento, ouviu-se uma vez o pai di
zer: 

- "Isto alegra-me acima de tudo!" 

PRIMEIRO ENCONTRO COM JESUS 

Impressionado com a piedade de Domingos, o pá
roco de Murialdo, depois de se aconselhar com os sa
cerdotes vizinhos, admitiu-o à primeira comunhão. Ti
nha apenas sete anos, quando na época o costume 
era fazê-la aos 12 ou 14 ... 

Preparou-se para este primeiro encontro como um 
anjo. Como ansiava por aquele dia! ... 

Pediu perdão a todos. Mas ... que havia para per
doar-lhe? Confessou-se com grande sentimento, muito 
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Ao receber a Primeira Comunhão fez quatro 
belos propósitos. 

arrependimento e propósito de emenda e, finalmente, 
recebeu o Beijo de Jesus. 

Ao receber Jesus no seu coração, fez estes belos 
propósitos que ainda se conservam escritos pelo seu 
próprio punho: 

li Propósitos feitos por mim, Domingos Sávio, no ano 
de 1849, quando fiz a primeira comunhão, na idade de 
sete anos: 

1. Confessar-me-ei com muita frequência e recebe
rei a Sagrada Comunhão sempre que o confessor mo 
permitir; 

2. Santificar os dias santos; 

3. Os meus amigos serão Jesus e Maria; 

4. Antes morrer do que pecar.11 
Ah, se todos os meninos e meninas fizessem estes 

propósitos no dia maior das suas vidas e os pusessem 
em prática como o nosso herói! 

Desde aquele dia cumpriu integralmente os quatros 
propósitos. Continuou a ter amigos, mas não gostava 
de ninguém como de Jesus e Maria. Recebia Jesus com 
grande amor e procurava não manchar a sua alma com 
a menor falta. 

Quem dera que todas as crianças, jovens e adultos 
procurassem imitá-lo! 
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UM BOM TECIDO 

Domingos desejava intruir-se, mas a escola de 
Murialdo era muito rudimentar. Por isso, fazia todos os 
dias com alegria 4 quilômetros a pé; para ir à escola de 
Castelnovo, que era mais importante . Mas isto só durou 
alguns meses, porque os pais , em Outubro de 1852, 
foram estabelecer-se em Mondónio, onde havia uma 
boa escola que Domingos passou a frequentar. Em todo 
o lado, foi sempre um excelente aluno, estimado pelos 
professores e pelos colegas . Não brincava senão com 
aqueles que os pais lhe permitiam, e não fazia amizade 
com os mal-comportados. Preferia que lhe batessem a 
ele, do que ver bater nos outros. Foi ao ponto de se 
deixar castigar, para não denunciar um mau condiscípulo 
que um dia o acusou de ter enchido o aquecedor da 
sala com neve e pedras, caso em que não tinha partici

pado. 
Um dia, o pároco de Mondónio, que conhecia bem 

Dom Bosco, falou-lhe, do jovem paroquiano, com futuro 
tão risonho à sua frente. 

No dia 2 de Outubro de 1854, Dom Bosco encontra

va-se em Murialdo, quando viu chegar junto de si o 
jovenzinho acompanhado pelo pai. 

A primeira impressão foi excelente. Depois duma 
longa conversa , Dom Bosco quis experimentar a me-
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"Parece-me que há aqui um bom tecido ... " 
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mória de Domingos e deu-lhe um texto para aprender 
de cor até ao dia seguinte. Ao fim de oito minutos, já o 
tinha decorado e demonstrava tê-lo compreendido per
feitamente. 

Então estabeleceu-se este diálogo: 
- Parece-me que há aqui um bom tecido .. . 
- E  para que pode servir este tecido?- pergun-

tou o jovem, com curiosidade e voz esganiçada. 
-Para fazer um belo vestido e oferecê-lo ao Se

nhor- respondeu Dom Bosco. 
- Então se eu sou o tecido, seja o senhor o alfaia

te. Leve-me consigo e fará um bonito traje para o Se
nhor. 

Alfaiate tão competente, com tecido tão apropria
do, não será preciso muito tempo para uma obra per
feita. Em poucos anos será realidade. 

A 29 de Outubro de 1854, Domingos Sávio entrava 
no Oratório de S. Francisco de Sales, em T urim. Está
vamos no ano da definição dogmática da Imaculada 
Conceição. 

UMA CARTA AOS REIS MAGOS 

Na Itália, como noutros países, por ocasião da fes
ta dos Reis Magos (Epifania), todas as crianças podem 

10-

escrever uma CARTA a pedir presentes . . .  
Dom Bosco também queria que os seus alunos o 

fizessem, porque o Oratório era como um prolongamento 
da família ... 

Em certo ano, disse aos rapazes: 
- "Escrevam aos Reis e digam o que querem que 

eles vos tragam". 
Domingos escreveu apenas isto: 
- "Ajudem-me a ser santo". 
Noutra ocasião, disse Dom Bosco: 

- "Quero dar-vos um presente. Peçam-mo por es-
crito. " 

Domingos escreveu num papel apenas isto: 
- "Ajude-me a ser santo". 
Noutra altura, Dom Bosco explicava aos pequenos 

o que significavam os seus nomes. 
- 'Uomingos quer dizer o quê?"- perguntou Sávio. 
- "Domingos quer dizer "do Senhor"- respondeu 

Dom Bosco. 
- 11Então diga-me se não tenho razão ao pedir-lhe 

que me faça santo. Quero ser do Senhor. Devo ser do 
Senhor. Hei-de ser santo, custe o que custar" - res
pondeu o nosso jovem. 

No Oratório, Domingos fez-se amigo de todos. To
dos gostavam dele. Ele era tão bom! Falava-lhes de Je
sus-Hóstia, da confissão, do amor a Nossa Senhora ... 
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"Escrevam aos Reis e digam o que querem 
que eles vos tragam". 

Na sua presença não se murmurava nem se faziam 
críticas a ninguém. Ninguém falava mal. 

Quando o viam chegar, se estavam a fazer alguma 
coisa errada, logo aparecia algum a chamar a atenção 
dos outros: 

-��Calem-se! Não falemos disso... ou escondam 
isso, porque vem aí o Domingos�� ... E todos dissimula
vam como se nada tivesse acontecido. 

A sua simples presença fazia com que todos fos
sem melhores. 

DAl-ME ALMAS 

Depressa soube o pequeno Domingos que o Se
nhor veio ao mundo para SALVAR AS ALMAS . . .  E que, 
no dia da Ascensão, Jesus nos tinha deixado como seus 
continuadores, com a missão de ir por todo o mundo a 
PREGAR O EVANGELHO, a SALVAR ALMAS ... 

Jesus agora já não tem mãos, mas tem as minhas. 
Já não tem pés, mas tem os meus e através deles deve 
ser conhecido e amado por todos os homens. Isto sa
bia-o muito bem Domingos ... 

No próprio dia em que entrou pela primeira vez no 
Oratório, a 29 de Outubro de 1854, foi visitar Dom Bosco 
que estava no seu quarto. Logo lhe chamou a atenção 
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"Dai-me armas e ficai com o resto. " 
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uma divisa de S. Francisco de Sales que dizia assim: 
uoa mihi animas, caetera tolle11• Com a ajuda de Dom 
Bosco e o pouco que já sabia de latim, pôde traduzir o 
que aquilo significava: liDai-me almas e ficai com ores

to11. 

Domingos teve uma saída original e bem própria 
duma pessoa adulta: 

-11Já vejo que este é um negócio muito importante 
e que não se trata de coisas da terra, mas do céu ... Por 
isso, quero entrar nele e colaborar com Jesus na salva
ção das almas ... 11 

Assim foi a sua intenção desde o primeiro dia em 
que entrou no Oratório de Dom Bosco: apostólica e muito 
fervorosa. Via-se que fazia tudo com esta intenção. 
Rezava pelos pecadores ... Sacrificava-se pelos peca
dores ... Informava Dom Bosco onde havia alguma ne
cessidade espiritual, para que ele fosse remediá-la como 
sacerdote, já que ele próprio não podia fazê-lo ... 

NÃO NASCEU SANTO 

Desde a mais tenra idade, Domingos queria ser santo 
e tinha um conceito exacto do que a santidade exige. 

Sabia que tinha de renunciar a muitas coisas. 
Pouco depois de entrar no Oratório, ouviu do seu 
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"Efe ... pagou-lhe com uns arranhões que até fhe 
fizeram sangue. " 

santo Director - Dom Bosco - uma prática tão inte
ressante que nunca mais a esqueceria: 

- "Olhai - disse-lhes- vou dizer-vos algo muito 
importante: Nunca vos esqueçais destas três coisas: 
primeiro: É vontade de Deus que todos sejamos san
tos. Segundo: Deus nunca nos manda nada que seja 
impossível. .. e ajuda-nos em tudo o que deseja que nós 
façamos, portanto deve ser fácil ser santos. Terceiro: 
Deus reserva grandes prémios para os que chegam a 
santos" ... 

Esta prática deixou marcas no coração e na mente 
de Domingos. 

Por isso nunca mais a esqueceu. 
Decidiu ser santo a todo o custo a para tal estava 

disposto a renunciar a tudo e a fazer os maiores sacrifí
cios. Só desejava cumprir a vontade de Deus em tudo. 

Uma coisa que o preocupava era arrancar da sua 
alma o mau génio, a sua cólera. Um dia, um compa
nheiro lançou-lhe umas piadas um pouco fortes, e ele 
de imediato pagou-lhe com uns arranhões que até lhe 
fizeram sangue. 

Depois, arrependeu-se da sua má acção, foi procu
rar o companheiro e pediu-lhe perdão com estas pala
vras: 

-" Perdoa-me. Fui mau, mas isto não voltará a re
petir-se. Foi o demónio que se apoderou de mim. Agora 
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quero que sejamos amigos1 1• 

E deu-lhe um abra((o. 
De tal modo se soube dominar que, noutra ocasião, 

um companheiro mais pequeno deu-lhe uma bofetada, 
ao que ele respondeu: 

- 110lha, podia fazer-te o mesmo, mas não faço. 
Mas peço-te que não voltes a fazer isto a mais nenhum 
colega, porque podes sair-te mal11 ••• 

UM BOM DIRECTOR ESPIRITUAL 

Além do confessor, é bom ter um director espiritual 
competente, a quem possamos confiar a nossa alma. 
Domingos sabia-o bem. Por isso, escolheu para si Dom 
Bosco. 

Este pôde penetrar profundamente no coração de 
Domingos e por isso pôde dirigi-lo pelos caminhos do 
Senhor. 

A cada momento sabia dar-lhe o conselho oportu
no. 

Teve ele alguns dias maus de melancolia, de triste
za .. . Então Dom Bosco disse-lhe: 

- 110lha, Domingos, no meio da perturbação não 
se pode ouvir a voz de Deus". E repetiu-lhe estas 
instruções: 
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Dom Bosco foi o seu Director Espiritual e orientou-o 
sabiamente. 
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* Alegria serena e constante; 

* Perseverar no cumprimento dos deveres; 

* Empenho na piedade e no estudo; 
* Participar sempre nos recreios dos companhei

ros, porque também o recreio se pode e deve santifi
car; fazer-lhes todo o bem que puderes••. 

Noutra ocasião, queria fazer muita penitência. O 
santo Director disse-lhe: 

-��Sim, meu iilho, sim, faz penitência , mas aquela 
que o Senhor te pede agora é esta: 

* Combater as próprias paixões, quando forem 
desordenadas; 

* Conservar a paz e a alegria de espírito; 

* Aceitar com paciência os defeitos do próximo e 
as inclemências e variações do tempo, convertendo 
assim em virtude voluntária aquilo que é necessidade; 

* Cumprir alegremente o próprio dever; 

* E, sobretudo, trabalhar pela salvação das almas, 
fazendo apostolado especialmente entre os próprios 
companheiros e no ambiente em que se vive ... 

A RAINHA DAS VIRTUDES 

Domingos procurou praticar todas as virtudes, mas 
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distinguiu-se sobretudo na rainha de todas elas, que é a 
caridade. 

Praticou a caridade com os seus companheiros de 
mil maneiras: 

-Ajudando-os nos estudos e nos trabalhos; 
-Avisando-os dos seus defeitos e faltas, para lhes 

evitar castigos; 
-Socorrendo-os nas necessidades; 
- Dando-lhes bons conselhos, consolando-os; 

- Intercedendo por eles e até prestando-se a sofrer 
castigos em vez deles. 

Num inverno muito rigoroso, deu a um companheiro 
as suas luvas, embora ele próprio tivesse frieiras. 

Durante uma epidemia de cólera, que flagelou a ci
dade, prestou-se, com outros companheiros, a socorrer 
os empestados. 

Eis um caso entre tantos. 

Um dia, dois companheiros do Instituto zangaram

-se tanto um com o outro que se desafiaram 11para a 
morte ... Iria ser um duelo à pedrada, na esplanada da 
cidadela, a uma hora em que ninguém pudesse impedi
-los. 

Domingos, porém, soube-o e acompanhou-os ao 
"campo da honra ... Aí, com risco dq. própria vida, conse
guiu que se fizessem amigos e se fossem confessar. 
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Deu a um companheiro as suas luvas, embora ele próprio 
tivesse frieiras. 
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LOUCO POR MARIA 

Ao chegar ao Oratório, e depois de saudar Dom 
Bosco, este mandou que fosse também saudar os ou
tros companheiros. 

Domingos pensou um pouco e disse de si para con
sigo: 

- ��Quero confiar o negócio da salvação da minha 
alma à Senhora. Primeiro Maria e depois os 
companheirOS11.Dirigiu-se à capela do Oratório e rezou 
longamente diante da imagem de Maria. Viu-o a ��se
nhora Margarida11, mãe de Dom Bosco e ficou surpre
endida ao ver tanta devoção e recolhimento numa alma 
pouco acostumada àquelas coisas. 

Quem assim começa a sua vida no Oratório, não é 
raro que acabe assim também, sob a tutela de Maria. 

D. Bosco conheceu perfeitamente aquele coração, 
pequeno de corpo mas muito grande de espírito. Antes 
de Domingos morrer, tinha repetido muitas vezes, refe
rindo-se a ele: 

11Há entre estas paredes uma alma de insigne pure
za, com a qual a Santíssima Virgem gosta de entreter
-se, e à qual Ela manifesta coisas extraordinárias, ocul
tas ou futuras. Quando desejo ser iluminado um pouco 
acerca do futuro, encomendo:.me às suas orações,mas 
de forma a não suscitar a sua vaidade. Ele pede-o à 
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Virgem e logo vem trazer-me a resposta com a maior 
simplicidade. Faço assim quando preciso de alguma 
graça��. 

Para que o fervor que ele e os seus companheiros 
sentiam por Maria não esfriasse quando morresse, fun
dou A Companhia da imaculada Conce;ç8.o. 

Ele próprio compôs o Regulamento desta compa
nhia, que consta de 2'1 artigos muito bem explícitos. 
Como base, põe a obediência aos superiores e o cumpri
mento dos deveres de estado; prescreve evitar toda 
a perda de tempo; aconselha a tomar parte nos re
creios; recomenda práticas de piedade, sem impor ne
nhuma em particular. 

Esta Companhia da Imaculada empregava mé
todos que anunciavam à distância a futuraAcção Ca
tólica: Havia uma reunião semanal de meia hora em 
que os associados imploravam as luzes do Espírito 
Santo, escutavam uma breve leitura espiritual e dis
cutiam os meios para desenvolver a piedade e a vir
tude. 

D. Bosco aprovou este Regulamento, com algu
mas pequenas advertências, que mais sublinhavam 
as precauções já sugeridas por Domingos Sávio. 

Por este Regulamento se vê como era intenso, 
profundo, filial e ardoroso o amor que Domingos de
dicava a Maria. 
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Fundou a COMPANHIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO. 

- 25 



FOI UM GRANDE DIA 

Chegou o dia 8 de Dezembro de 1854. Dia grande 
na 1erra e no céu. 

Pela Bula 1'1nefabilis Deus11, O San1o Padre Pio IX 
proclamava o Dogma da Imaculada Conceição. Neste 
mesmo dia, com licença dos superiores, depois das 
cerimónias da tarde, Domingos ficou na capela. 

Com as mãos pos1as, com recolhimento e fervor de 
um Anjo, renovou aos pés da Imaculada os propósitos 
da Primeira Comunhão. Com a boca e sobretudo com o 
coração, dirigiu-Lhe estas palavras: 

- 1'Maria, en1rego-vos o meu coração. 
Jesus e Maria, sede sempre os meus amigos. 
Fazei que eu seja sempre vosso. 
Mas, por favor, fazei que eu morra an1es de 1er a 

desgraça de cometer um pecado11• 
Maria não se fez surda. 
Maria é tudo para ele. É o seu sustento. Ele fará os 

impossíveis para cumprir estes propósitos. Ele será tam
bém o apóstolo de Maria. 

Um dia assistiram a uma pequena representação 
tea1ral. 

Domingos não olhava para o que se passava. Um 
companheiro aborreceu-se e disse-lhe: 

- 1'Para que queres 1u os olhos, se não é para ver 

26 -

Maria, entrego-vos o meu coração. 
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estas coisas?" 
-li Quero servir-me deles para olhar e tornar a olhar 

a face da nossa Mãe celeste quando, se for digno dis
so, for vê-la no Paraíso"- foi a resposta de Domingos. 

Sempre que podia, levava consigo outros compa
nheiros nas suas visitas a Maria. 

O sábado dedicava-o totalmente a Ela. 
No dormitório onde repousava, fizeram um altar à 

Santíssima Virgem. Domingos passou toda a noite a 
olhar para ele. 

UM JOVEM COMPLETO 

Era-o, de facto, Domingos Sávio. 
Em primeiro lugar amava loucamente a Jesus e 

Maria. Jesus Eucaristia era tudo para ele. A comunhão 
diária, as visitas ao Santíssimo, etc ... eram o seu ali
mento e a sua força para fazer sempre o bem. 

Do seu grande amor a Maria já falámos anterior
mente. 

O seu amor aos companheiros era algo de muito 
sério. Com a sua simples presença fazia-lhes um bem 
enorme. 

Não podia ouvir um palavrão e muito menos uma 
blasfêmia, sem repará-los com uma jaculatória, e, fre-
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quentemente avisava aquele que falava mal. 
Certa vez, uns companheiros maus levaram uma 

revista indecente e entretinham-se a vê-la. Domingos 
arrancou-lha das mãos e fê-la em mil pedaços, censu
rando a sua curiosidade doentia. 

De outra vez, um pregador de seitas procurava se
mear as suas doutrinas falsas entre os meninos. Do
mingos apostrofou-o e, como ele não se ia embora, ti
rou-lhe os ouvintes ... 

Não conhecia o respeito humano; pelo contrário, era 
forte e franco na profissão da fé, na prática da oração e 
no cumprimento exacto de todos os deveres do bom 
cristão. 

A um lavrador blasfemo, perguntou-lhe, com doçu
ra, a direcção de certa rua e conseguiu que não blasfe
masse mais ... 

Ao passar o Santíssimo, ajoelhava-se e, um dia, pu
xando do lenço limpo que colocou no chão, convidou 
um militar a ajoelhar-se também ... 

ADEUS, PAPÁ! 

Aos catorze anos, uma doença misteriosa começou 
a minar o seu corpo débil. Um médico famoso diagnos
ticou: 
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-"A esta pérola de rapaz, estão a corroê-lo três 
limas ao mesmo tempo: a precocidade da sua inteligên
cia, a debilidade causada pelo seu rápido crescimento 
e a tensão de espírito11• 

Ao notar que a morte se aproximava, Domingos 
pediu os últimos sacramentos e implorou ao pai que lhe 
rezasse a ladainha da boa morte. 

Pouco antes de terminá-la, abriu os olhos, levantou 
as mãos e disse: 

-��Que coisas lindas estou a ver! A Santíssima Vir
gem vem buscar-me! Adeus, papá! Coragem!11 

Assim expirou. Era o dia 9 de Março de 1857. Do
mingos tinha 15 anos incompletos. 

Pouco depois, apareceu ao pai e a D. Bosco, ra
diante de glória e à frente duma multidão de crianças e 
adultos. 

Pio XI declarou-o Venerável em 1938; Pio XII ele
vou-o às honras dos altares canonizando-o no dia 13 
de Junho de 1954. 

Cumpriam-se assim aquelas palavras proféticas que 
D. Bosco proferiu em 1862 aos seus colaboradores: 

-"Asseguro-vos que teremos alunos que serão ele
vados às honras dos altares. A Domingos Sávio, faleci
do há cinco anos incompletos, por muito poucos mila
gres que continue fazendo, eu não duvido absolutamente 
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"Que coisas lindas estou a ver! A Santíssima Virgem 
vem buscar-me". 
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que se pode dar começo à causa, porque a Igreja há-de 
reconhecer algum dia a sua santidade11• 

Tu e eu não podemos imitá-lo? 
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