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ASSIS 

Estamos certos de que este nome é um poema só 
por si. 

Quem, mesmo pouco instruído, ainda não ouviu 
falar em Assis? 

Quem, se foi à Itália, não viajou até lá para conhecer 
esta cidade que nos parece transportar para a Idade 
Média? 

Quem não associa o nome de Assis a um grande 
santo que enche as páginas da história desde há mais 
de sete séculos? 

É um encanto visitar esta cidade!. . .  
Assis descansa sobre uma montanha e tem a seus 

pés um vale cheio de luz, de verdura. Assis é um local 
suave e aprazíveL 

Assis foi um antigo município romano cujas origens 
se perdem na obscuridade da lenda. É possível que já 
existisse nos remotos tempos da República. 

No decurso da história, Assis foi uma cidade de paz 
e de guerra. De trovadores e de bandoleiros. De sonhos 
inspirados e de domínios cruéis. Estância de silêncio e 
de contemplação e também campo de lutas ferozes. 

Mas Assis, sobretudo a partir da Idade Média, está 
embalsamada pela recordação de São Francisco e de 
Santa Clara. 

Os dois gémeos no amor de Cristo. Os dois nasce-
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Assis está embalsamada pela recordação de 
São Francisco e de Santa Clara. 

ram e morreram em Assis. Aqui desenvolveram uma 
vida de entrega e de amor . .. 

Francisco e Clara amaram tudo o que era Assis: 
árvores, animais, regatos, fogo e água . . .  Mas de um 
modo especial enamoraram-se do homem, da criatura 
de Deus por excelência . .. Cantaram o Criador e as 
criaturas .. . 

A tantas histórias e recordações que traz à nossa 
mente a cidade de Assis, veio somar-se, para a aumen
tar, na primeira metade do século XIX, o nascimento de 
um futuro e ilustre personagem: São Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores. 

Esta é a sua história encantadora . . .  

FAMÍLIA N UMEROSA 

Já se escreveram páginas muito belas sobre a san
tidade e sobre os que conseguiram alcançá-la. Ali se 
recolhem nomes e dados que demonstram esta verda
de. Muitos santos que hoje se celebram no calendário 
da Igreja pertenceram a uma família numerosa. E, mais 
ainda, em muitas ocasiões, dá-se a feliz coincidência 
de que o último dos filhos é o que é chamado a tornar 
ilustre aquela família com a honra da santidade. 

Encontramo-nos com um destes casos de famílias 
cristãs a cujos pais o Senhor concedeu o dom de uma 
família numerosa. 
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Hoje, infelizmente, não são estes os exemplos que 
vemos uma vez que, de ano para ano, o índice de na
talidade está baixando de uma maneira alarmante em 
quase todos os países do mundo e sobretudo no nosso 
Portugal. 

Assis, quando veio ao mundo o nosso protagonista, 
pertencia aos Estados Pontifícios, em cuja administra
ção de justiça trabalhava, como juiz assessor, o pai de 
Francisco Possenti, como se chamava o nosso herói. 

Naquele dia, o almanaque marcava o primeiro dia 
do mês de Março de 1838, mês dedicado a honrar o 
glorioso patriarca São José do qual, durante toda a vida, 
o nosso Santo será fervoroso devoto. 

Era o décimo de treze irmãos. 
Os seus pais eram cristãos exemplares. Segundo 

o costume da época, apressaram-se a levá-lo à pia 
baptismal logo no dia seguinte ao nascimento. 

Foi-lhe imposto o nome do Poverello, seu conci
dadão. 

Francisco Possenti será o seu nome até trocá-lo 
pelo de Gabriel de Nossa Senhora das Dores quando 
vestiu o hábito da Congregação Passionista. 
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Francisco Possenti, o décimo de treze irmãos, 

foi baptizado um dia depois de ter nascido. 
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PAI COMO POUCOS 

Nem todos sabem apreciar o dom de ter pais exem
plares. 

Normalmente, só quando os perdemos é que sabe
mos apreciar os nossos pais e o que fizeram por nós. 

Há homens que se casam e têm filhos mas nunca 
chegam a ser "pais" no sentido completo da palavra. Não 
sabem educar os filhos nas virtudes humanas e cristãs 
e, por isso, a sua paternidade limita-se a ser "biológica" 
mas mais nada. A outra paternidade, a educacional, a 
espiritual, a cristã . .. vale mais, muito mais. 

Um grande educador, D. Andrés Manjón, que tanto 
entendia destas coisas, costumava dizer: "O que não 
serve para educar não deve casar-se. E se o fez, casou
-se por equívoco" . . .  

O pai de Francisco foi um grande educador e um 
bom cristão. 

Aos quatro anitos, Francisco perdeu a mãe. O pai 
teve de fazer de pai e mãe ao mesmo tempo. O pai 
conheceu o valor do filho Francisco e o carácter vivo e 
até um pouco colérico que lhe tinha dado a natureza e, 
por isso, era um pouco duro com ele. Não lhe deixava 
passar uma, como se costuma dizer . . .  

Já adulto, Gabriel de Nossa Senhora das Dores nun
ca falará da sua infância nem da sua família se não quan
do é perguntado e, normalmente, para se humilhar. . .  
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O pai teve de fazer de pai e mãe ao mesmo tempo ... 
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Mas, em certa ocasião, disse ao Padre Norberto, 
seu confessor, recordando as virtlfdes do pai: 

-"Meu pai era um óptimo cristão. É uma pena que 
eu não tenha sabido imitá-lo. Trabalhava muito para me 
educar no santo temor de Deus. Levantava-se muito 
cedinho e, antes de sair do quarto, fazia uma hora de 
meditação e oração. Se neste tempo alguém lhe queria 
falar, ele não o admitia enquanto não tivesse terminado 
as suas práticas religiosas. Terminada a oração, dirigia
-se, acompanhado de todos os filhos, para a igreja para 
ouvir a Santa Missa". 

O BAILARINO 

O bom pai estava sempre atento para que Francisco 
não se desviasse do caminho da virtude. 

Aquele homem tão experimentado dizia aos filhos: 
"Os maus companheiros são os homicidas da juventu
de, os satélites de Lúcifer, traidores ocultos e, por isso 
mesmo, devemos temê-los e acautelar-nos deles". 

Mas os santos não nascem santos. O santo faz-se, 
dia a dia, e deverá ir corrigindo todas as inclinações 
menos boas que aparecem na alma. 

Francisco não nasceu santo. É certo que o Senhor 
lhe concedeu um coração de ouro e um pai que era 
um grande cristão e melhor educador. Mas isto não 
bastava. 
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Bailava tão bem que mereceu ser conhecido 
como "O BAILARINO". 
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Era de carácter vivo, l:>astante nervoso e, por vezes, 
deixava-se arrastar até pela cóler'a.  

O mundo e alguns dos seus amigos queriam levá
-lo pelos caminhos largos e até empurrá-lo para algum 
precipício. 

Era elegante, cuidadoso com a sua pessoa, edu
cado, fino. Gostava de vestir à última moda e de ser 
admirado por todos. 

Cuidava meticulosamente do cabelo e ungia o corpo 
com os perfumes mais caros. 

Era muito amigo de toda a espécie de desportos. 
Numa palavra: um rapaz como todos os outros com um 
porte que arrastava os companheiros e os olhares das 
jovens da sua idade. 

Onde estava Francisco havia alegria, brincadeira, 
bom humor. Gostava de entrar pela noite dentro, de 
passear e uma louca mania arrastava-o para o baile. 

Bailava tão bem que mereceu ser conhecido pelos 
companheiros como "O Bailarino". 

Mas uma coisa era certa: jamais, apesar de levar 
uma vida despreocupada e alegre, manchou a alvura 
da alma com o pecado. 

Era transparente, puro .. . 
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AVISOS DO CÉU 

Também os santos recebem, de quando em quando, 
chamadas ou avisos do céu ... Para evitarem o pecado 
ou para seguirem a vocação religiosa ou para subirem 
algum degrau mais alto no caminho da santidade. 

Houve santos que, ao primeiro chamamento, dis
seram sim de uma vez para sempre. Outros, contudo, 
fizeram ouvidos surdos repetidas vezes. 

O nosso herói recebeu várias chamadas ou avisos 
do céu. 

Estudou nos Irmãos das Escolas Cristãs, primeiro, 
e, depois, nos Padres Jesuítas. Desde essa data sentiu 
sintomas de vocação, de consagrar-se a Deus na vida 
religiosa, mas bem depressa se esqueceu. 

O primeiro aviso ou chamada foi durante uma 
doença. Durante ela, prometeu seguir o Senhor, mas 
curou-se e esqueceu-se da promessa. 

Um segundo chamamento foi durante outra doença 
mais grave que quase o levava ao sepulcro. Tiveram-no 
quase como morto e, uma vez curado, decidiu ingressar 
na vida religiosa. Mas o mundo arrastava-o fortemente e 
as jovens de Spoleto atraíam-no. Era demasiado aquilo 
a que devia renunciar e além disso . . .  temia que o seu 
carácter o atraiçoasse. 

Por fim, veio o golpe ou o chamamento definitivo: a 
sua irmã Maria Luísa, aquela que mais amava e com 
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Durante a doença, prometeu consagrar-se ao Senhor, 
mas curou-se e esqueceu-se da promessa. 

quem mais se entendia e sentia à vontade entre todos 
os irmãos .. . morreu na flor da idade. 

Francisco ficou profundamente impressionado. A 
decisão já estava tomada. Falou seriamente ao pai 
e declarou-lhe que estava decidido a seguir a voz de 
Deus que o chamava a consagrar-se totalmente a 

·
Ele 

na vida religiosa. 
O pai, como era de esperar, não se opôs, apesar de 

não esperar esta decisão do seu Francisco. 

O VALOR DE UM OLHAR 

Dissemos que o bom pai de Francisco lhe deu con
tente o seu consentimento para que seguisse o chama
mento do Senhor para a vida religiosa. Mas, como pai 
experiente, não se fiava totalmente nele. Ele sabia muito 
bem que o filho era inconstante, que já tinha tido vários 
chamamentos do céu, que estava metido em todas as 
vaidades do mundo. 

Não se enganou. Francisco, passado o sofrimento 
pela morte da irmã, voltou para o meio dos amigos e 
esqueceu-se da promessa que tinha feito. 

É certo que continuava frequentando os sacramentos 
e certamente vivendo sempre em graça, mas enquanto 
acendia uma vela a Jesus acendia outra ao mundo. 

O chamamento definitivo foi provocado por um olhar. 
Há olhares bons e maus. Pelos sentidos entra a fé . . .  
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Pareceu-lhe que a imagem de Nossa Senhora lhe dizia: 
"Francisco, o mundo não é pa.�a ti!" 
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e, para Francisco, veio-lhe o último e definitivo chama

mento de Jesus para segui-lo mais de perto. 
No dia da oitava da Assunção de 1856, Francisco 

encontrava-se, como mero espectador, assistindo à 
passagem em procissão de uma imagem da Santíssima 
Virgem que era muito venerada em Spoleto. 

Esta imagem doada por Frederico Barba Roxa a 
Spoleto, é uma daquelas que se atribuem, embora não 
o seja, a S. Lucas. Ele, realmente, como evangelista, 
soube pintar melhor que ninguém Maria no seu Evan
gelho. 

Francisco levantou o olhar para a imagem e viu 
como a Santíssima Virgem, a partir daquele maravilhoso 
quadro, dirigia, com bondade maternal, os olhos para 
ele. E continuava o prodígio já que lhe pareceu que se 
moviam os lábios e lhe dizia: 

-"Francisco o mundo não é para ti. Tens que entrar 
na vida religiosa". 

ONDE O QUERIA O SENHOR? 

Que tem que consagrar-se ao Senhor, isso, para 
ele, é já muito claro. 

Disse-lho a própria Virgem Maria na sua maravilhosa 
visão. 

Já não lhe importa para nada o mundo. Ele costu
mava reflectir, por vezes, em voz alta: 
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-"Somos como a água que passa, como a sombra 
que desaparece. Poucos são os nossos dias, os nossos 
anos. A minha irmã Luísa era verdadeiramente uma 
formosa flor. Estava pletórica de saúde. E agora ... Ó 

vaidade das vaidades! Não vale a pena seguir atrás 
d t 

. 
I " es as qu1meras .. . .  

Por fim, o pai vendo que o seu Francisco persistia 
na decisão, pareceu-lhe que a coisa era mesmo a sério. 

A oposição veio de novo quando manifestou a Ordem 
Religiosa que tinha escolhido para todos os dias da 
sua vida. Ele tinha conhecido uma moderna e muito 
austera Congregação religiosa, de origem italiana como 
ele, fundada por um grande santo, S. Paulo da Cruz: a 
Congregação dos Passionistas. 

A prudência do pai levou-o a confiar a dois ilustres 
e piedosos sacerdotes o exame do caso da vocação de 
seu filho Francisco. 

Os dois, em uníssono, pensam que Francisco não 
poderá resistir por muito tempo à dureza de vida que 
intenta abraçar. É demasiado austera para ele. 

Francisco convence-os com os seus argumentos. 
Eles chegam à conclusão de que está decidido a tudo 
e que a Virgem o ajudará já que a confiança que nela 
depositou é enorme. 

Todas as dificuldades que se opunham ficaram 
esfumadas perante a tenacidade e a decisão do jovem 
resoluto. 

Depois de muita oração e reflexão, 
Francisco decidiu entrar nos Passionistas. 
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Assim, em 21 de Setembro de 1856, Francisco mu
dará o nome e o hábito de secular pelo de religioso, na 
Congregação da Paixão. 

A COISA TOMA DA A SÉRIO 

Francisco naquela noite não pregou olho. 
Algo inquietava a sua alma, não de pesar mas de 

um gozo inenarrável. 
Ao passar aquela imagem tinha sentido no mais 

íntimo da alma algo que jamais tinha experimentado. 
Ele teve o que se diz "uma maravilhosa vivência" 

que não se pode trasladar para o papel e nem sequer 
para as palavras. É necessário vivê-la para a poder 
compreender. 

Já tinha sido bastante surdo à voz do Senhor. Agora 
queria apenas uma coisa: cumprir o mais cedo possível 
o mandato da Virgem. 

Dizia de si para consigo: 
-"Eu acreditava que era para o mundo e do mun

do .. . mas vejo que, apesar de fazer tudo o que fazem 
os meu amigos, a eles vejo-os contentes e ditosos, en
quanto eu não sinto essa alegria. Sou feliz. Mas sempre 
me fica algo que não me enche plenamente. Disse-mo a 
Virgem. Ela apontou-me o meu lugar. O lugar onde devo 
santificar-me e cumprir assim a missão que o Senhor 
me assinalou ao dar-me o ser . .. " 
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i 

O pai acompanhou Francisco até ao convento. 
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Estes pensamentos enchiam a mente e o coração 
de Francisco ao longo de todo o dia. 

Uma vez foi dizê-lo ao pai que era o seu confidente 
principal. Este não acreditou pois já muitas vezes lhe 
tinha manifestado o mesmo. Era um pouco como o pas
tor quando engana dizendo que vem o lobo e, quando 
vem de verdade, ninguém acredita nele. 

Mas a coisa agora era a sério. A Virgem Maria falou 
a Francisco e ele tem de cumprir os seus desejos pois 
ama-a mais que a si mesmo. 

O pai para não se enganar confia o assunto ao céu 
e à prudência dos homens. 

QUERO VER MARIA 

Francisco foi sempre um enamorado de Maria so
bretudo agora que foi ela própria quem o chamou com 
o seu olhar e com as suas palavras. 

Em Fevereiro de 1858, começou os estudos em 
diversos conventos dos Passionistas. A mente foi ama
durecendo ao mesmo tempo que o coração. 

Tem companheiros que são muito exemplares e 
até há um que parece que o supera em mortificação 
e generosidade para com o Senhor e para com os ir
mãos. Chama-se Hermenigildo do Sagrado Coração. 
Mas- coisas de Deus! -este companheiro irá para as 
Missões, trabalhará muito mas . . .  faltar-lhe-á a santa 
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Tem superiores e companheiros exemplares. 
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perseverança e chegará a abandonar a Igreja Católi
ca. Bom exemplo para que não nos fiemos na nossa 
entrega ao Senhor. 

Os estudantes passionistas gozam palrando sobre 
o que dizem que está a acontecer numa povoaçãozita 
de França que chamam Lourdes. Dizem que a Virgem 
Maria aparece a uma pastorinha chamada Bernardete 
Soubirous. 

Os jovens passionistas assistem a uma represen
tação teatral. Como já lhe tinha acontecido noutras 
ocasiões quando os noviços saíam, às vezes, para o 
campo, acontece-lhe também agora. Que era? 

Todos olham estupefactos para o que está a suce
der. Aquele jovem de 20 anos bem vividos, que viu tanto 
mundo, fecha os olhos enquanto os outros o olham. 
Dá-se conta o seu companheiro e diz-lhe: 

-Ouve tu, irmão Gabriel, olha que bonito! 
O jovem religioso parece não ouvir nem atender. 

Continua na mesma posição. O amigo insiste: 
- Mas, homem, abre os olhos. Não sabes que o 

Senhor no-los deu para ver e contemplar tantas ma
ravilhas? 

-Sim, responde Gabriel, mas eu quero conservar 
toda a minha capacidade de visão para contemplar a 
beleza da Virgem Maria, minha mãe, no céu ... 

24-

MINHA MÃE, PREOCUPA-TE TU 

Gabriel já é um estudante. Ele sabe que deve pre
parar-se muito bem para o passo que um dia espera 
dar: ser ordenado sacerdote do Senhor. 

Estuda com toda a alma e, para se animar, pensa 
em muitas almas que depois recorrerão a ele à procura 
de luz e soluções para as dificuldades. 

Mas algo mais lhe interessa que o mero facto de 
estudar. É saber como imitar e amar a Mãe do céu. 
O amor a Maria, durante os breves anos da vida reli
giosa, será algo quase obsessivo na vivência de cada 
momento. Ele deseja com todas as forças da alma ser 
agradável à sua Mãe e não a desgostar na mínima coi
sa. Não pôde gozar na meninice da educação da mãe 
terrena, mas chegou a descobrir a verdadeira Mãe que 
é a Virgem Maria. 

Um sábado perguntaram-lhe se tinha meditado 
no Paraíso segundo é costume entre os passionistas. 
Respondeu: 

- O meu Paraíso é a minha Mãe amadíssima, a 
Virgem Maria 

Noutra ocasião disse a um companheiro, seu con
fidente: 

-Amo tanto a Mãe do Céu que, se os superiores 
mo permitissem, gravaria o nome de Maria no meu 
coração ou na minha carne com letras de fogo. 
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Frequentemente, quando tinha algum problema a resolver, 
ia diante do altar de Nossa Senhora e rezava assim: 

"Minha Mãe preocupa- Te Tu!" 
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Quando tinha algum assunto importante para re

solver dirigia-se à Virgem Maria, colocava-o nas suas 

mãos e dizia: 

- Minha Mãe, preocupa-Te Tu! 

Se algum companheiro não se sentia com forças 

para se vencer, dizia-lhe: 

-Ânimo, irmão! Não quererás vencer-te por amor 

a Maria? Maria ajuda-nos sempre. Conhece as nossas 

necessidades mas quer que recorramos a Ela e n'Eia 

ponhamos a nossa esperança. Ela está sempre, como 

boa Mãe, esperando que recorramos a Ela, para nos 

ajudar .. . 

JESUS, JOSÉ E MARIA VOS ENTREGO ... 

Em 25 de Maio de 1861, recebeu as Ordens Meno

res subindo assim o primeiro degrau para o Ordenação 

Sacerdotal. Esta não chegará . . .  na terra. 

Sem saber como nem por quê, começou a sentir 

vários vómitos de sangue que o deixavam totalmente 

debilitado. Os superiores alarmaram-se e recorreram a 

toda a espécie de meios para conservar a vida daquele 

tesouro que já todos apreciavam. 

Gabriel era um modelo de doente. Sempre contente, 

alegre, serviçal, profundamente piedoso e agradecido 

por todas as atenções que recebia. 
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No d;a 27 de Fevereiro de 1862, levado pelos anjos, 
foi ao encontro de Nossa Senhora a quem tanto amou na terra. 

28-

Alegrava-se quando lhe mostravam uma bela ima
gem da Virgem Maria. Então dizia: 

- Mãe, que bem te pintaram . . .  mas ainda és muito 
mais bela. Tenho tanta vontade de me encontrar contigo 
no céu! 

Se, pelo contrário, era feia, costumava acrescentar: 
- Mãe, perdoa ao artista que te fez assim. A ima

gem que tenho gravada no meu coração é que é o teu 
autêntico retrato . .. Ele não é assim. É tão belo! 

Pediu ao confessor autorização para poder recitar 
a todas as horas a Ave Maria e ter um colóquio com 
Maria . . . até durante a noite. Naturalmente não lhe foi 
concedida tal autorização com medo de minar ainda 
mais a sua já delicada saúde. 

Repetiram-se os vómitos e aquela vida acabar-se-ia 
dentro em breve. 

Nos últimos instantes da sua vida neste mundo es
treitava a imagem de Maria ao peito enquanto dizia 

-Minha Mãe, eu amo-te! Mãe, ajuda-me! Defende-
-me do inimigo e ampara-me na hora da minha morte. 

Faleceu no dia 27 de Fevereiro de 1862. Tinha 24 
anos. 

Ao expirar disse: "Jesus, José e Maria, dou-vos ... " 
Não pôde terminar esta jaculatória. 

No dia 13 de Maio de 1920 o Santo Padre Bento XV 
inscreveu-o no Catálogo dos Santos. 
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UMA VIDA EXEMPLAR 

Lamberto de Echeverria diz em Ãno Cristiano: 

''T inha sido exemplar enquanto esteve são. Os seus 
companheiros ficavam maravilhados ao contemplar a 
exemplaridade da sua observância. À meditação da 
paixão, típica da congregação em que tinha ingressado, 
juntou sempre um amor entusiasta, engenhoso, arden
te à Santíssima Virgem. Poder-se-ia fazer um tratado 
completo de devoção a Ela respigando pormenores da 
vida de São Gabriel. Desde o intelectual, com o estudo 
contínuo do que se referia à Santíssima Virgem e a lei
tura repetida de ·�s glórias de Maria': de Santo Afonso, 
até ao mais pequeno e carinhoso acto: tudo um cúmulo 
de expressões filiais que a cada momento surgem dos 
seus lábios e da sua pena. O amor à Santíssima Vir
gem foi certamente a alavanca que lhe permitiu subir 
rapidamente pelo caminho da perfeição. 

Foi exemplar também na prática das virtudes religio
sas. Amante da pobreza até nos mínimos pormenores. 
Sempre obedientíssimo, com casos que quase nos 
fazem pensar até no escrúpulo. O seu amor à casti
dade levou-o a fazer o voto de nunca olhar o rosto de 
qualquer mulher. 

Foi também exemplar enquanto esteve doente. 
A presença de Deus, de que com tanta frequência 
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costumava recordar-se, segundo é costume entre os 
passionistas, nos recreios, fez-se para ele habitual du
rante todo o dia. Só, na enfermaria, podia entregar-se 
em cheio a tão santo exercício. Os seus próprios pade
cimentos davam-lhe ocasião de exercitar a caridade 
para com os irmãos a quem, nem na maior dureza do 
sofrimento, queria molestar. Assim se constituiu em 
admiração e em exemplo para todos os estudantes do 
convento. 

Nos finais de Dezembro de 1861 um novo vómito 
de sangue colocou em perigo a sua vida. Ainda pôde 
assistir a uma missa no dia de Natal. O seu estado 
ficou estacionário até ao Domingo, 16 de Fevereiro. 
Nova crise, novas e mais horríveis dores, novo vómito 
de sangue. Por fim, viu-se com clareza que aquilo não 
tinha remédio humano. Quando lho comunicaram, teve 
primeiro um leve movimento de surpresa e, imediata
mente depois, uma grande alegria. Recebeu o Viático, 
e pediu publicamente perdão a todos os irmãos. Mas 
ainda não era a hora. Só em 26 de Fevereiro lhe foi 
administrada a Extrema Unção. Na noite seguinte, após 
afastar reiterados assaltos do inimigo, Gabriel pediu 
pela última vez a absolvição. Tendo-a recebido, cruzou 
as mãos sobre o peito. à seu rosto juvenil iluminou-se 
com uma luz celestial e, docemente, entregou a alma 
ao Senhor. Tinha começado o dia 27 de Fevereiro de 
1862. 
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Deitado em terra sobre uma tábua, segundo o uso 
dos passionistas, dir-se-ia que estava a dormir. Assim 
o puderam contemplar os religiosos antes de proceder
à sua sepultura na capela do convento. Não obstante 
a simplicidade da sua vida, que passou sem contacto 
com o mundo, entre as paredes das casas de estudo 
dos Passionistas, depressa correu por toda a parte a 
fama da sua admirável santidade. Em 1892, fez-se a 
exumação dos seus restos. Iam chegando de todas as 
partes notícias de milagres obtidos por sua intercessão. 
Em 1908, São Pio X procedeu à sua beatificação, tendo 
a consolação de assistir, já anciã; uma senhora que, na 
juventude, tinha tratado bastante com ele, ao ponto de 
ter entrado nos planos da família Possenti o projecto 
de um casamento entre ambos. Anos depois, em 13 
de Maio de 1926, Bento XV canonizou-o. 

Tendo morrido aos vinte e quatro anos de idade, 
minorista ainda, depois de seis anos de profissão re
ligiosa, todo o mundo olha para S. Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores como modelo e protector da juven
tude dos seminários, noviciados e casas religiosas de 
estudo. E como modelo também de admirável e sentida 
devoção à Santíssima Virgem Maria". 
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http://alexandriacatolica.blogspot.com.br/
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