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A FAMÍLIA 

Domingos de Gusmão nasceu em Caleruega, Bur
gos, Espanha, em 24 de Junho de 1 170. 

O seu pai chamava-se Félix de Gusmão "homem 
venerável e rico entre todos os da sua aldeia". Era um 
dos nobres que acompanhavam o rei a todas as guer
ras contra os mouros, portanto alguém muito aparen
tado com a nobreza do seu tempo. 

A sua mãe, a Beata Joana de Aza, era a verdadei
ra senhora de Caleruega, cujo território pertencia aos 
Aza, por direito de beetria.(t) Mulher verdadeiramente 
extraordinária, era querida e respeitada por todos, mui
to caritativa, sinceramente piedosa e sempre disposta 
a sacrificar-se pela Igreja e pelos pobres. 

Trazendo-o ainda no seio, teve uma espécie de vi
são ou sonho, em que viu um cão com uma tocha, 
segura na boca, e m  atitude de pegar fogo ao mundo 
inteiro. Visitou ela o vizinho sepulcro de S. Domingos 
de Silos e foi-lhe lá revelado pressagiar aquele sonho 
a vocação do menino que ela iria dar à luz. 

Dela recebeu Domingos a sua primeira educação. 
Quanto bem podem fazer as mães cristãs! 
O lar será sempre a primeira escola onde se de

vem forjar os espíritos de amanhã. 

111 O direito de beetria era o de uma povoação rural na Alta Idade Média 

escolher livremente os que mais lhe conviessem para sua defesa e bem estar. 
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Ao colo da mãe, recebeu Domingos 
a sua primeira educação. 

Que bem escreveu o grande pedagogo Andrés 
Manjón: "O que se aprende nos joelhos do pai e no 
regaço da mãe, nunca ninguém o poderá arrebatar''. 

Quando tinha apenas seis anitos fui confiado a um 
tio, arcipestre, para a sua educação literária. 

Pelos catorze anos foi enviado para o Estudo Ge
ral de Palência, o primeiro e mais famoso de toda essa 
região de Espanha, no qual se estudavam artes libe
rais, quer dizer, todas as ciências humanas, e a sagra
da teologia. 

O jovem Domingos entregou-se totalmente ao es
tudo. Encantava-o especialmente mergulhar na Pa
lavra de Deus que servia para lhe aumentar os co
nhecimentos para se entregar a Deus numa contínua 
oração. 

ENTREGA GENEROSA 

Domingos de Gusmão era homem de palavra e de 
obras. Mais de obras do que de palavras. Nisto era a 
cópia fiel de Jesus, já que se diz d'Eie nos Actos dos 
Apóstolos "que começou a fazer e depois a falar". 

Enquanto Domingos se embebia no estudo e na 
meditação da Palavra de Deus, sobreveio uma grande 
fome em toda aquela região de Palência. 

O coração de Domingos não podia suportar que 
a ele não lhe faltasse nada que estivesse rodeado de 
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Os livros eram o seu melhor tesouro ... 
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valiosos códices e de livros enquanto outros careciam 
do indispensável para viver. Bem cedo começou a en
tregar todo o seu enxoval aos pobres. 

Mas . .. e os livros? Para ele eram o tesouro mais 
apreciável. Deles podia depender o seu futuro. Nesse 
tempo não havia livrarias para os comprar. Era preciso 
copiá-los ou fazê-los copiar; e destas duas espécies 
eram os livros de Domingos. Mas, além disso, esses 
seus livros estavam cheios de anotações e resumos, 
feitos por ele próprio. Trabalho, como se vê, que impli
cava dinheiro e esforço, nada fácil de realizar. 

Quando chegou a vez destes livros quanto lhe cus
tou vendê-los! Era o seu tesouro! Como o coração se 
lhe despedaçou ... 

Mas como poderei eu continuar a estudar em pe
les mortas (pergaminhos), quando irmãos meus, em 
carne viva, morrem de fome? 

Esta foi a pergunta que Domingos deu aos que lhe 
censuravam a venda dos livros. Esta pergunta vale 
toda uma epopeia. 

CHAMAMENTO DE JESUS 

Domingos tinha visto muita miséria. Jesus estava 
entre os pobres. 

Uma coisa era "dar esmola" e inclusivamente en
tregar o próprio quarto como abrigo para os mais po-
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Uma mulher, chorando aflitivamente, dizia-lhe: 
"O meu irmão foi feito prisioneiro ..• " 
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bres e outra muito mais generosa, grandiosa e totali
zante "dar-se a si mesmo". 

Aos ouvidos de Domingos soavam com frequência 
as palavras do Mestre: "Dou-vos um novo mandamen
to, que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei". 

- Até que ponto nos amou Jesus? 
- Até dar a vida por nós. 
Um dia chegou à sua casa uma mulher chorando 

amargamente que dizia: 
-"O meu irmão foi feito prisioneiro pelos mouros". 
Domingos já não tinha nada para dar senão dar-se 

a si mesmo. Pois bem: aí está ele. Irá vender-se como 
escravo, para resgatar o desgraçado pelo qual aquela 
mulher lhe pedia. 

Estes actos de Domingos comoveram Palência. 
Entre estudantes e professores desencadeou-se um 
tal movimento de compaixão e caridade que não foi 
necessário vender livros nem vender pessoas, mas 
das arcas em que estava escondido, saiu imediata
mente dinheiro suficiente para tudo. 

Não só em Palência mas por todo o reino de Cas
tela correu a voz destes feitos. O Bispo de Osma, O. 

Martín Bazán, andava à procura de homens nobres 
para o seu cabido. Veio ter com Domingos, rogando
-lhe que aceitasse um lugar entre os cónegos da sua 
catedral. 
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MODELO DE CÓNEGOS 

Tinha Domingos uns vinte e quatro anos quan
do aceitou o canonicato. Pouco depois, ao cumprir 
a idade canónica de vinte e cinco anos, foi ordenado 
sacerdote. 

Desde o primeiro momento, o cónego Domingos 
começou a brilhar pela sua santidade e a ser modelo 
de todas as virtudes. Era sempre o último a reclamar 
louvores, que desprezava, e o primeiro a abraçar tudo 
o que significasse humilhações e trabalhos. A sua vir
tude atraía. 

Ninguém se aproximava dele que não se sentisse 
doce e suavemente atraído pela sua virtude. 

Os cónegos regulares deviam dedicar-se mais em 
cheio à vida contemplativa, ao culto divino e aos sa
grados ministérios. 

O Rei Afonso VIII tinha encarregado o Bispo de 
Osma, O. Diego de Acevedo, em 1203, da missão de 
dirigir-se à Dinamarca para pedir para seu filho Fer
nando, de treze anos, a mão de uma dama nobre. O 
Bispo aceitou e para companheiro espiritual de via
gem, escolheu Domingos. 

Ao passar por França, Flandres, Renânia e até 
pela própria Inglaterra imediatamente o apostólico co
ração de Domingos ficou profundamente ferido ao ver 
que estavam grandemente infectadas por perniciosas 

O Bispo aceitou Domingos 
como companheiro espiritual de viagem. 
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heresias. Os cátaros, os valdenses ou pobres de Lião, 
e outras heresias, procedentes do maniqueísmo orien
tal estavam espalhadas por todo o lado . Tinham até 
bispos próprios. 

Negavam todos os dogmas católicos, a unicidade 
de Deus, a redenção pela cruz de Cristo, os sacra
mentos, etc. etc. Com a afirmação de dois deuses, um 
bom e outro mau, a sua religião vinha a ser somente 
uma atitude pessimista perante a vida, de que era pre
ciso libertar-se com austeridades e mortificações. 

Durante esta viagem, ao passar em Tolosa, acon
teceu-lhe um desses factos que iluminam a vida dum 
homem: passou a noite a discutir e a instruir o dono da 
pensão, e conseguiu convertê-lo à verdadeira fé. Esta 
primeira viagem fica sendo a revelação do apóstolo 
dos hereges Albigenses. 

OS FUNDAMENTOS DE UMA ORDEM 

Podemos afirmar que os fundamentos de uma 
nova Ordem foram lançados em 1207 quando come
çou uma nova etapa na vida de Domingos. 

Com alguns companheiros, entre eles o próprio 
bispo de Osma. entregou-se totalmente à vida apostó
lica, vivendo de esmolas, que diariamente mendigava, 
renunciando a toda a comodidade, caminhando des
calço, sem casa nem habitação própria em que pudes-
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Entregou-se totalmente à vida apostólica, 
cam;nhando descafço, vivendo de esmofas •.. 
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se recolher-se para descansar, sem mais roupa que a 
que levava no corpo. 

Domingos por este tempo já não queria que lhe 
chamassem sub-prior ou cónego, mas apenas Frei 
Domingos. O seu Bispo tinha-se adaptado perfeita
mente a esta pobreza de vida. 

Compreendendo a necessidade de instruir aquelas 
pessoas incultas que eram arrastadas pelas heresias, 
determinou que a sua Ordem fosse uma Ordem de Pre
gadores, dispostos a percorrer cidades e aldeias para 
levar a toda a parte a luz do Evangelho. Fundou diver
sos centros de apostolado em todo o sul de França. 

Mas reconhecendo que para refutar as heresias 
era necessário estar bem preparado nos estudos te
ológicos, preocupou-se imediatamente em procurar

-lhes um bom doutor em teologia que lhes desse aula 
todos os dias, pois considerava que para ser bons pre
gadores, deviam ser bons mestres. 

A pregação da verdade e a austeridade de vida 

realizaram verdadeiros milagres . 
"Jesus Cristo, dizia um poeta, iluminou-lhe o cora

ção e o corpo, e encheu-o de graça. Quando as gen

tes chegam em tropel para se contemplarem no seu 
rosto, sucede-lhes como quando forcejam por olhar o 
sol, tão vermelho e brilhante ele é. Os homens bons 
do país alegram-se e orgulham-se com ele; os maus, 
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porém, os que têm o coração malvado e perverso, 
morrem de inveja diante dele". 

Mais tarde, um dos seus religiosos seria o luminar 
maior que já teve a Igreja Universal: São Tomás de 
Aqui no. 

São Domingos foi um grande amigo de São Fran
cisco de Assis a quem abraçou efusivamente. Tam
bém foram amigos os primeiros doutores das duas 
Ordens nascentes: o angélico São Tomás e o seráfico 
São Boaventura. 

O "Mestre da pregação", pouco depois fundou o 
ramo feminino. Lançava assim os primeiros funda
mentos da hoje florescente Ordem Dominicana com 
todos os seus ramos. 

IDE POR TODO O MUNDO 

Foi este o mandato missionário do Mestre antes 
de subir aos céus. Ele encarregou-nos a todos nós, 
baptizados, da "obrigação de pregar". 

Domingos foi um homem eleito por Deus, por si e 
através dos seus filhos, para "pregar a verdade" con

tra o erro. 
Assim no-lo pintam os testemunhos do Processo 

de Beatificação. 
Nunca ia só, mas pelo menos com um companhei-
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Nunca ia só, mas, pefo menos, 
com um companheiro •.. 

ro, pois Jesus Cristo enviava os seus discípulos a pre
gar dois a dois. 

Costumava levar consigo um bastão com um tra
vessão no alto como empunhadura. Um destes bas
tões ainda se conserva em Bolonha. 

Não levava nenhuma equipagem: nem bolsas, 
nem alforges, mas apenas uma espécie de prega no 
cinturão, no qual levava o evangelho de São Mateus, 
as Epístolas de S. Paulo e uma navalhita sem bico 
naturalmente para cortar o pão duro que lhe davam e 
que ele pedia de porta em porta. 

la cingido com uma correia, no estilo da dos cóne
gos de Santo Agostinho a que pertencia. 

Nos caminhos ia sempre falando de Deus e pre
gando aos companheiros de viagem. Quando isto não 
era possível, separava-se do grupo e começava a 
cantar hinos e cânticos religiosos. 

Era muito parco no comer e jejuava sempre na 
Quaresma a pão e água. 

Nunca teve medo das ameaças que os hereges 
continuamente lhe dirigiam. 

Os companheiros de Domingos eram todos cléri
gos e vestiam, como ele, uma túnica branca, como os 
cónegos de Santo Agostinho. 

- 17 



18-

Rodeado peJos seus religiosos 
adormeceu no Senhor no dia 6 de Agosto de 1221. 

SÃO DOMINGOS E O ROSÁRIO 

Como era este grande homem, zeloso apóstolo de 
Jesus Cristo, fundador de uma ínclita Ordem religiosa 
e iniciador- segundo a tradição- do Santo Rosário? 

Uma religiosa admitida por ele no convento de S. 
Sixto, em Roma, faz de Domingos a seguinte descri
ção, confirmada pelo ditame técnico que sobre o seu 
esqueleto se fez, em 1945, ao abrir a sua sepultura, 
com medo de que Bolonha fosse bombardeada. 

"De estatura média, corpo delgado, rosto belo e 
ligeiramente rosado, cabelos e barba tendendo para 
o rúbeo, olhos belos. Da sua fronte e sobrancelhas 
irradiava uma espécie de claridade que impunha res
peito e simpatia a todos. Sempre o viam sorridente e 
alegre, a não ser quando alguma aflição do próximo o 
impressionava. Tinha as mãos largas e belas e uma 
voz grave, bela e sonora". 

Nunca foi calvo, mas tinha a sua coroa de cabelo 
bem completa, misturada com alguns fios brancos". 

Foi canonizado por Gregório IX em 1234. 

Deve-se a S. Domingos a origem da devoção do 
Santo Rosário? Parece que foi posterior a ele. 

O certo é que estando em Fangeaux uma noite 
em oração, parece ter tido uma revelação especial, da 

qual não há nenhum documento que faça fé. Ficou só 
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Em Fangeaux terá tido uma revelação 
de Nossa Senhora que lhe apresentou o rosário .•. 
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um pequeno monumento de tempo posterior chamado 
Seignadou. 

Ali parece ter tido o santo certa visão que o impres

sionou. Foi a revelação do rosário? Os santos nunca 
costumam trazer para público estes segredos. 

A tradição unânime até tempos muito recentes, 
avalizada por uma grande multidão de documentos 
pontifícios e de argumentos de toda a espécie, atribui 
a São Domingos a fundação do rosário. 

ASSIM DIZEM OS PAPAS 

A tradição quase unânime até nossos dias fez de 
S. Domingos de Gusmão o fundador da devoção do 
Santo Rosário. 

Quase todos os Papas dos últimos séculos afirma
ram esta tradição. Basta trazer aqui por todos as pala
vras de Bento XV: 

"E assim- diz ele falando de São Domingos-, nas 
suas lutas com os albigenses que negavam e escar
neciam com injúrias a maternidade divina de Maria e 
a sua virgindade, o Santo, ao defender a santidade 
destes dogmas, implorava o auxílio da Virgem Mãe. 

Com quanto agrado recebesse a Rainha dos céus 
a súplica de seu piedosíssimo servo, facilmente pode 
deduzir-se do facto de ter-se servido dele a Virgem 
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para ensinar à Igreja, Esposa de seu Filho, a devoção 
do Santíssimo Rosário. 

Quer dizer, esta fórmula deprecatória que, sen
do ao mesmo tempo vocal e mental (pois ao mesmo 
tempo que se contemplam os principais mistérios da 
religião se recita vinte vezes a oração dominical com 
outras tantas dezenas de Ave Marias) é devoção mui
to a propósito para excitar e manter no povo o fervor 
da piedade e a prática de todas as virtudes. 

Com razão, pois, Domingos de Gusmão mandou 
aos seus filhos que, ao pregar aos povos a palavra de 
Deus, se dedicassem a inculcar no ânimo dos seus 
ouvintes esta forma de orar, cuja utilidade prática foi 
sobejamente experimentada". 

QUE É O ROSÁRIO? 

Como resposta, limitamo-nos a recolher aqui umas 
belíssimas palavras do Papa Paulo VI na sua "Marialis 
Cultus" de 2 de Fevereiro de 1974: 

"É uma maneira muito popular de nos elevar filial
mente até à Virgem considerando-a, como ela é, a 
porta do céu". 

O Rosário consta do Pai nosso, que, como oração 
ensinada por Cristo, "é fundamental na oração cristã" 
e contém o melhor que devemos pedir e podemos de
sejar; a "Ave, Maria", que é composta pela saudação 
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S. Dom;ngos de Gusmão pregou e mandou pregar 
aos seus filhos a devoção do rosário. 
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do Anjo à Virgem, o louvor de Santa Isabel e a súplica 
eclesial Santa Maria"; o Glória, "que fecha a contem
plação de cada Mistério com a glorificação de Deus 
Uno e Trino". 

Esta seria, em breve síntese, a doutrina do Santo 
Padre Paulo VI sobre o Santo Rosário: 

"O Rosário é o compêndio de todo o Evangelho". 
"Oração evangélica" de orientação profundamente 

cristológica". 
"Laudatória e deprecatória, mas principalmente 

contemplativa". 
"Vergôntea nascida sobre o tronco secular da litur

gia cristã" 
"Saltério da Virgem, mediante o qual os humildes 

ficam associados ao cântico de louvor e à intercessão 
universal da Igreja". 

"Exercício piedoso inspirado na Sagrada Liturgia, 
com a qual facilmente se harmoniza". 

"É uma óptima preparação e frutuoso prolonga
mento da celebração dos mistérios de Cristo na acção 
litúrgica". 

"É memória contemplativa dos próprios aconteci
mentos salvíficos realizados por Cristo". 
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QUE DISSERAM DO ROSÁRIO? 

É impossível recolher todos os maravilhosos elo
gios que os Santos, os Papas, os Reis e o Povo fize
ram do Rosário .. . 

SANTOS 
Santa Teresa: "No rosário encontrei os atractivos 

mais eficazes e poderosos para unir-me a Deus". 
S. Luís Maria Grignion de Montfort: "A prática do 

Santo Rosário é verdadeiramente grande, sublime e 
divina ... Deus ligou a ele a graça nesta vida e a glória 
na outra". 

Santo Afonso Maria de Ligório: "A recitação do Ro
sário é a devoção mais agradável à Mãe de Deus." 

Santa Rosa de Lima: "O Rosário contém todo o 
mérito da oração vocal e toda a virtude da oração 
mental". 

Santo António Maria de Claret: "Jamais será tido 
como u m  bom cristão quem não rezar o Rosário". 

PAPAS 
Urbano IV: O Rosário é o canal por onde vêm cada 

dia ao povo cristão toda a espécie de bens". 
S. Pio V: "Os homens com esta oração tornam-se 

outros, as heresias dissipam-se e brilha refulgente a 
luz da fé católica". 

Leão XIII publicou 23 documentos exortando os ca
tólicos à devoção a Nossa Senhora e à reza do terço. 
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Pio X disse: "Dai-me um exército que reze o terço 
e eu conquistarei o mundo". 

Bento XV afirmou: "Saibam os cristãos que o ro
sário é a flor mais bela da piedade humana e a fonte 
mais fecunda de graças celestes". 

Pio XI confidenciou uma vez: "O dia do Papa não 
está completo enquanto ele não acabar de rezar o seu 
rosário". 

Pio XII escreveu: "Temos grande esperança no ro
sário como remédio para os males que afligem a nos
sa época". 

João XXIII revelou esta no1a da sua piedade ma
riana: "Nunca nos esquecemos de rezar o rosário to
dos os dias". 

Paulo VI, na exortação apostólica "Marialis Cul
tus», ao falar da atenção que sempre dedicou ao ro
sário, afirmou: "Este nosso assíduo interesse pelo que 
se refere à tão querida devoção do rosário da Bem
-aven1urada Virgem Maria, levou-nos a acompanhar 
sempre, com ânimo atento, os numerosos convénios 
dedicados nestes últimos anos à pastoral do mesmo 
rosário no mundo contemporâneo". 

João Paulo 11, oito dias após a sua investidura so
lene no Supremo Pontificado, afirmou: "Quero chamar 
a vossa atenção para o rosário. É a minha oração pre
dilecta. Oração maravilhosa! Maravilhosa pela simpli
cidade e pela profundidade! 

26-

O rosár;o- d;sse João Paulo 11 -
é a m;nha oração predilecta. 
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... 0 nosso coração pode incluir nos mistérios do 
rosário todos os factos que compõem a vida individual 
das famílias, das nações, da Igreja e da humanidade; 
os nossos problemas e os do próximo, de modo espe
cial, dos que estão mais perto de nós, dos que mais 
amamos. Assim, a simples recitação do rosário acom
panha toda a vida humana. 

. . .  Exorto-vos todos a recitá-lo". 
Bento XVI: "Queremos acolher a petição materna 

da Virgem, comprometendo-nos a rezar com fé o ro
sário pela paz nas famílias, nas nações e no mundo 
inteiro''. 

REIS E SÁBIOS 
Carlos V: "Depois de terminar o meu rosário, ocu

par-me-ei dos negócios". 
Filipe 11. "Meu filho, se quiseres colocar o teu reino 

ao abrigo de todo o perigo, reza diariamente o Santo 
Rosário. 

O físico Ampére, o médico Recamier, Cervantes, 
Murillo, Miguel Ângelo, o músico Haydn etc., etc ... to
dos rezavam diariamente o Santo Rosário e exalta
vam-no com muitas palavras. 
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REZAI O ROSÁRIO 

Assim o disse a própria Santíssima Virgem nas 
suas últimas aparições de Lurdes e Fátima. A San
ta Bernardete Soubirous, nas suas 18 aparições, em 
1858, em Lourdes, e à Jacinta, Francisco e Lúcia, em 
Fátima, sempre insistiu:" Rezai o Rosário!" E Ela pró
pria o rezou com os privilegiados videntes. 

Disse o Santo Padre Paulo VI: "A veneração à Mãe 
do Senhor é parte imprescindível do culto cristão". E 
como a forma mais bela é o Rosário, "todo o cristão 
deve sentir-se atraído a rezá-lo pela íntima beleza do 
mesmo". 

E prossegue este mesmo cantor de Maria: "Que
remos recomendar vivamente a reza do Rosário em 
família". 

"A família cristã apresenta-se como uma igreja do
méstica quando os seus membros ... elevam em co
mum a sua oração a Deus". 

"Depois da celebração da Liturgia das Horas, em 
que a oração doméstica pode chegar ao seu melhor 

momento, não há dúvida de que o Rosário da Virgem 
Maria deve ser considerado como uma das mais ex
celentes e eficazes orações comuns a que pode ser 
convidada uma família cristã. 

Queremos aqui pensar e desejamos vivamente 
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que quando os membros de uma família se reúnem 
para rezar, com frequência é o rosário a sua forma de 
oração preferi da." 

A festa de Nossa Senhora do Rosário foi instituída 
pelo Papa dominicano São Pio V em i 572. 

O seu sucessor Gregório XIII, no dia i de Abril de 
1593, estendeu-a a todas as igrejas e capelas onde se 
tivesse erigido a Confraria. 

Clemente XI, em i 7i 6, promoveu-a a solenidade 
e estendeu-a à Igreja Universal, unida ao primeiro Do
mingo de Outubro. Mais tarde, esta festa ficou fixada 
no calendário da Igreja Universal no dia 7 de Outubro . 

. 

O PAPA DO ROSÁRIO 

João Paulo 11 passará para a história como um 
Papa Mariano e o Papa do Rosário. 

Foi ele que criou os Cinco Mistérios Luminosos: 
i.º - O Baptismo de Jesus no Jordão. 
2.º - A Revelação de Jesus nas Bodas de Cana. 
3.º - O anúncio do Reino e o convite à conversão. 
4.º - A Transfiguração do Senhor. 
5.º - A Instituição da Eucaristia. 

Em "Rosarium Virginis Mariae", número 2, diz João 
Paulo 1 1: "Eu mesmo não descurei nenhuma ocasião 
para exortar à recitação frequente do Rosário. Desde 
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Uma imagem que jamais se apagará dos nossos ofhos: 
João Paulo fi, concentrado, reza o rosário. 
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a minha juventude, esta oração teve um lugar impor
tante na minha vida espiritual. Trouxe-mo à memória 
a minha recente viagem à Polónia sobre1udo a minha 
viagem ao Santuário de Kalwaria. O Rosário acompa
nhou-me nos momentos de alegria e nas provações . A 
e le confiei tantas preocupações; nele encontrei sem
pre conforto . 

Vinte e quatro anos atrás, no dia 29 de Outubro de 
1978, apenas duas semanas depois da minha eleição 
para a Sé de Pedro, quase numa confidência, assim 
me exprimi : "O Rosário é a minha oração predilecta . 

Oração maravilhosa! Maravilhosa na simplicidade e na 
profundidade . . .  " 
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