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1815

ERTA noite de Inverno, em 1815, soaram três ou quatro pancadas
vacilantes na porta de Francisco Bosco, lavrador do lugar dos
Becchi, a uma. légua da antiga vilória de Castelnuovo d'Asti, e a
não mais de cinco da populosa e rica cidade de Turim.

C

. Iam sentar-se à mesa para fazer honras à sopa que ness e mo
mento Margarida Occhiena, a mulher de Rosco, tirava do lume.
Má hora para vjsitas que se anunciam tlmidamente, como costu
mam fazer os mendigos. E especialmente má, quando os tempos vão
maus, e do caldo preparado com economia para seis pes.soas tlrn de
·
comer sete.

À mesa de Bosco sentavam-se, além dele e de Margarida, sua
mãe, velha e inválida, os dois moços que tinha contratado para

lavrar a terra, e António, de treze anos de idade, filho do seu primeiro
casamento.

Nunca Margarida, ao preparar a ceia dos seis, contava com o
sétimo comensal. o seu primeiro filho, José, então de dois anos. Não
o contava porque, embora ocupando um lugar à mesa, o seu prato
se enchia diminuindo a porção do dos outros.
Não diz o ditado que de onde comem seis comem sete?
E quanto ao seu segundo filho, João, a esse não lhe interessava
o caldo. Nascera a 16 de Agosto desse ano� andava, pois, pelos quatro
meses, e à hora em que a mãe tirava do lume a panela dormia tran�
quilamente no berço.
Repetiramwsc as pancadas à porta, não já com timidez, mas com
certa impaciência,; a última foi at� quase imperiosa.
- Quem será?- perguntou com medo e em voz baixa a avó.
do Seu cailto onde passava muito tempo para apanhar o calor do
lume.
- Imagino quem seja! - respondeu llos<:o, sem preocupação-.
Algum mendigo de mau a6nio.
Abandonou o trabalho e foi abrir.
- Não! - disse Marprida em voz baixa, deitando uma olha-
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dehl à" silhu'-'tas que surgiam à porta-. São desertores dos exércitos

llc Napoleão!

Com efeito, à fraca luz da candeia viram entrar dois soldados

sncudindo a Deve que lhes sa1picava os capotes escuros.
- Boas

noites, franceses! -disse Bosco, fazendo

contra

von·

tndo boa cara-.· Benvindos e a boa hora, pois a minha mulher vai
tirar a sopa!
- Obrigado!- respondeu o mais velho dos dois-. Conhece·se
que esta casa é de cristão ... Mas eu não sou francês, sou piemontês.
O meu camarada é que é francês. Nem sequer fala a nossa língua.

Era um homem vigoroso, curtido pela guerra e enfraquecido.
Apoiou a espingarda na pa
. rede e sentou...se em frente da avó. O outro
era muito novo, quase criança, e

Parecia

vencido pelo cansaço.

Olhou com avidez a panela que Margarida pôs no centro da
mesa, e com gratidão os habitantes daquela casa hospitaleira, a cuja
porta tinham batido com tão poucas esperanças.
Casa de cristãos era realmente a de Francisco Basco, e nela
muitas vezes encontraram refúgio e auxilio os desertores ou retarda·
tár,ios que combatiam a favor ou contra Napoleão, cuja espada tinha
revolvido a Europa, e especialmente a Itália, durante vinte anos.

Ao desventurado que chegava à porta, não se perguntava nem

nome nem condição, nem sequer por q�e bandeira combatia. Bas.
tava que foSse necessitado, para que, por direito de Deus, compar·
tilhasse do que ali lhe podiam dar: um naco de pão, um prato de
sopa, talvez uma caneca de vinho e,· se era Inverno, um lugar ao
lume.
Mais dq que urna vez alojaram e esconderam um desertor, para
que não caísse nas mãos dos soldados que o perseguiam e que não
tardavam

a chegar procurando-o

para

o

fuzilarem

sem

piedade.

Margarida separou uma· pequena quantidade do caldo para a
sogra, para o filho José e para ela própria, e ofereceu o resto aos'
homens, desculpando·se:
- Não é muito, realmente! Nem é grande a minha habilidade
para o fazer; mas demos graças a Deus, porque a estas horas há no
Piemonte gente que nem tanto tem.
O veterano deu uma cotovelada ao companheiro, que não tinha
entendido, puseram·se todos de pé, e Francisco Bosco rezou em voz
alta o Padre Nosso. Voltaram a sentar-se. Os soldados começaram
a comer com avidez de lobos, e os outros seguiram-nos de perto,
com apetite de gente que trabalha o dia inteiro, e nunca chega ·a
matar a fome, so9retudo quando se apresentam de improviso tais
convidados.
Os habitantes dos Becchi não estranharam ao ver um soldado
piemontês com farda do Imperador.
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Quando o general Napoleão, com 27 anos, invadiu• o Piemonte

em 1796, às ordens do governo revolucionário de Paris, os seus sol
dados eram franceses. Mas quando venceu o rei da Sardenha e arre.
batoti aos austríacos a Lombardia, constituiu em Milão o que cha
mou a Legião Lombarda, composta de italiano'i de toda a península,

formada para combater os alemães.
Anos depois, quando abandonou o regime republicano e sobre

o diadema imperial cingiu a coroa de ferro dos reis lombardos, refor

çou os seus exércitos, fazendo incorporações

em

todas

as

regiões

conquistadas, e milhares e milhares de italianos tiveram que bater
-se, não pela sua Pátria, mas por ele, em todos os campos de batalha
desde a Espanha até à Suécia e à Rússia.

Nesses vinte ·anos de desolação, o Piemonte foi o caminho obri

gatório dos exércitos, e os habitantes· dos Becchi viram passar. em

filas intermináveis,

tropas

regulares

ou

desertores,

soldados triun

fantes ou fugitivos e prisioneiros. E entre estes prMoneiros tiveram
a amargura de ver passar dois reis, os mais �ugustos reis que exis
tiam no mundo.

Um deles fo,i Pio VI, Papa e rei de Roma, a quem em 1799 os

esbirros da República Francesa arrancaram o seu reino, e, sem com
paixão pelos seus oitenta anos doentes, levaram através das neves

até à prisão, em Valença, pequena cidade do Delfinado, onde morreu
poucos meses depois.

O outro foi o seu sucessor, Pio VII, em· 1809, quando Napoleão

já não era u m simples general republicano, mas o mais poderoso
Imperador da terra. Ao Papa, que o coroou, arrebatou com execrá
vel ingratidão os Estados para os dar pouco depois a seu filho,

aquele pobre rei de Roma que

Savona

primeiramente,

no

riunca

golfo

de

reinou,

e

deportou-o

para

GÇnova, atribuindo-lhe cinco

paolis por dia (2,75 francos), como a um prisioneiro vulgar e depois,
para o ter mais ao alcance da mão, levou-o para Paris, encarcerando-o

em Fontainebleau.

De tão terríveis acontecimentos que se desenrolaram quase à sua

vista, os Bosco costumavam saber mai& pormenores pelos soldados
que socorriam.

Mas evitavam interrogá-los se eles não 111ostravam desejos de
falar. Porque não raro eram inimigos do seu país e da sua religião,
embora quisessem ocultá-lo para não ferir os sentimentos daquela

família cristã.

Aconteéia, contudo, que uma vez saciada a fome, e com maior

confiança· que a que mostravam ao entrar, se punhaJll a contar as
suas campanhas.

Com que avidez os escutavam então para saberem o estado do
mundo, que parecia um joguete nas mãos de Napoleão!
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Assim conheciam a marcha dos exércitos,· o resultado das batae
lhas. a sorte das nações e o lugar onde c;e encontrava o Imperador

e

Vítor Manuel J, verdadeiro rei do Piemónte e da Sardenha, e o

Papa, para eles o único rei de Roma.
Nessa noite de Inverno do ano de 1815, terminada a ceia, Frane
cisco Bosco deu um jarro de vinho a cada um dos seus hóspedes.

O soldado que não

falava

piemontês,

bebeu

apoiando as costas à parede adormeceu.

a

sua

parte,

e

O veterano começou a beber parcamente, como quem não quer
esgotar de uma só vez! uma aventura, e, tendo acendido o cachimbo,
sentiu vontade de contar as suas campanhas, porque era a ún:ica
moeda com que podia pagar aos que tão generosamente os tinham
socorrido.
Mas, como bom

narrador que quer excitar a curiosidade

do

auditório, não entrou de improviso no relato. Começou assim:
- Este meu cachimbo é velho ;

Há dois

parece antediluviano.

anos que está em meu poder, e já tem visto muitas coisas e muito
mundo. E, no entanto, só me acompanhou numa terça parte das

minhas campanhas.
Pegou na candeia para o acender de novo, sem que os ouvintes

so atrav�em a quebrar o silêncio, com uma palavra que fosse.
Lá fora,

a

neve continuava a cair sobre o mundo adormecido�

dentro, apenas se ouvia o crepitar do fogo, e, quando este se acal
ma:va, a suave respiração de João no berço.

O veterano prosseguiu:
- Um soldado austríaco da guarda do Imperador deu-me este
cachimbo em Viena, em 1809. Era prisioneiro, e eu a sentinela que
o vigiava. Como muitos outros italianos. eu fa?.ia também parte da

guarda do Imperador. Mas entendamo-nos. Eu pertencia à de Napo
leão, que nesses dias dormia

como

dono

da

casa,

no palácio

de

Schõnbrunn, como quem diz a Versalhes de Viena. Ele era da do
vencido Francisco IJ. Tudo isto se passava depois da Batalha de
Wagram. Talvez
Napoleão foi

não saibam que mês e meio antes desta batalha,

derrotado pelo

arquiduque

Carlos. irmão

de

Fran

cisco li, em Essling, junto ao Danúbio, e ficou fechado, como rato

na ratoeira, com todo o exército na ilha de Lobau. Dali mandou men
sageiros a todos os seUIS aliados e aos seus marechais. Nós os italianos
formávamos um corpo escolhido. e acabávamos de ganhar várias bata
lhas, comandadas pelo príncipe Eugénio de Beauharnais, vicc--rei de
Itália, filho do primeiro matrimónio da imperatriz Josefina, a mulher
que Napoleão estava já a pensar em repudiar para se casar com

Maria Luísa, filha do Imperador Francisco II da Áustria:

�eu

jnimigo.
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- Eu era da guarda do vice-rei. Na noite anterior a Wagram. as
duas guardas, a do Imperador e a do príncipe Eugénio, formaram
um só corpo em volta da tenda de campanha onde dormia Napoleão
com o sono mais tranquilo do mundo, como se no dia seguinte não
se jogasse o seu destino... Jogou e ganhou, mas à noite havia
quarenta mil mortos no campo de batalha. Poucos dias depo(s acam..
pávamos em Schõnbrunn e Napoleão dormia na cama de Francisco li.

- Esse nome de Schõnbrunn não me é estranho -dis.�e Bosco
- Ouvi-0 no ano em que Pio VII passou prisioneiro pelo mesmo
caminho que o senhor andou esta tarde... Que fez Napoleão contra
o Papa nesse castelo?
O veterano guardou silêncio. Apesar de Napoleão ser o opressor
d&. sua doce Itália, tinha servido tantos anos llOS seus exércitos. que
acabou por se sentir preso à sorte dele; e assim como o envaideciam
as suas vitórias, ganhas com as baionetas de muitos italianos, tam·
bém o deixavam envergonhado as suas grandes quedas. Mas ao fim
e ao cabo sacudiu os escrúpulos e respondeu:
-De facto, Napoleão proclamou nesse castelo aquele decreto
pelo qual arrebatou os Estados ao rei de Roma, nosso Santo Padre
o Papa e o mandou levar prisioneiro: sabem os senhores a qual dos
seus marechais confiou o cumprimento dessa ordem? A Joaquim
Mural...
-O que depois foi rei de Nápoles?
-Sim... Escute; já vou contar a sorte dele. Mas e4iSe é o final
da minha história, e convém saber primeiro o começo. Como é que
eu, piemont�. servia o Imperador dos franceses? Bem, isto já nin
guém o ignora. Todos sabem que, depois da invasão, Napoleão nos
alistou nos seus exércitos e formou regimentos escolhidos com sol�
dados italianos. Quando projectou invadir a Inglaterra, fomos com
o nosso general Pino ao campo de Bolonha.
•Depois estivemos em Austerlitz. onde fui ferido. Seis meses de
hospital. Eu conven.ci�me de que Napoleão já teria tirado todo o
partido de mim e dosi outros italianos. E na verdade, quando estalou
a guerra de Espanha, em 1 808, deixou�nos tranquilamente nos Quar
téis. •Esqueceu-se de nós!11 Dizíamos e alegrávamo�nos, porque
custava ter de bater-nos por um soberano estrangeiro contra um povo
que defende a sua terra e a sua religião ...
•Napoleão não se tinha esquecido de nós. Tinha dito: •A con
quista de .Espanha custar-me-á 12.000 homens, nada mais; se me
viesse a custar 80.000 como a de Jtália, não a empreenderia•. E por
isso mandou regimentos de recrutas que morreram como tordos.
Então pensou nos seus veteranos. E lá fomos os italianos com o geno
ral Pino, a lutar sem ódio e com espanto, contra a nação inteira.
Todos ali oram soldados: os civis, os frades o até as m\llbores!
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•Antes de terminar a guerra, fomos para a Prússia. Chegámos.
às margens do Báltico para lutar contra os suecos. Aí o general Pino
conquistou a cidade de Stralsund mas um dos marechais de Napo
leão, Bernadotte, filho de um ferreiro, ganhou mais pois tomoll
o titulo de rei da Suécia.
•Napoleão perdeu na Península muitos homens, entre eles mais
de 40 000 italianos, e, o que é pior, os seus exércitos perderam a fama
de invencíveis.
•O Imperador já não contava os seus mortos: metade da Europa
dava-lhe novos soldados. Reuniu quinhentos mil e invadiu a Rússia.
Para lá foram os regimentos lombardo e piemontês às ordens do
príncipe Eugénio, e os napolitanos com Joaquim Murat, seu novo rei.,

cO meu anjo da guarda tem, certamente, muita aceitação junto
de Deus porque eu estou aqui são e salvo contando-lhes as minhas
campanhas, enquanto mais de quatrocentos mil compatriotas meus
ficaram sepultados nas neves da Rússia ou nos campos de Borodino
e de Smolensk, ou afogados nas águas geladas do Beresina ..
-Graças a. Deus que tudo isso já passou! - exclamou do seu
canto a mãe de Bosco.

O veterano sorriu c�pticari1ênte, porque não acreditava na paz;
nenhum soldado acredita na paz. Tinha-se-lhe :ipagado o cachimbo
e pegou na candeia para o acender outra vez.
-E� foj o princípio do fim - disse Bosco.
A mulher acrescentou:
-Deus cansou-se de tantos pecados, e tomou a palavra, não é
verdade?
-Assim é Sr.ª Margarida! Disse-me que se chamava Margarida?
Pois � assim! Quando Napõleão anexou os Estados papais e nomeou
rei de Roma o filho que teve da sua segunda mulher, Maria Luísa,
a arquiduquesa austríaca, ainda em vida de Josefina, os piemonteses
que são católicos acima de tudo, pressentiram a sua desgraça e a
dos que o ajudavam nos sacrilégios. Era tão gr:rnde o seu poder que

a sua queda parecia impossível. Mas Deus com um dedo pode mais
que todos os reis juntos com todos os canhões, e não tardou em
vingar o seu Vigário na terra. No ano 14, os alemães, os prussianos
e os russos entravam em Paris, e aquele que tinha repartido tantos
reinos pelos irmãos e pelos seus marechais, foi acabar os seus dias
numas rochas desertas, perdidas nos mares, onde os ingleses o sepul
taram em vjda...
- E o Santo Padre recuperou a liberdade e os seus reinos ... acrescentou Bosco.
- Sim - respondeu o veterano - o próprio Imperador lhe devol
veu os seus estados quando começou a compreender que a mão do
Senhor era mais potente que a dele! E sabeis o destino de Mural, que
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1110 encarregou da execução do decreto de SchOnbrunn? Foi

fuzilado

cm Pizzio, por ordem do verdadeiro rei de Nápoles, Fernando de
llourbon.
Margarida Occhiena

tinha.se posto a embalar João, que eh�

rava. O veterano aproximou-se do berço. À luz da candeia, a sua
cabeça e os seus grandes bigodes projectavam uma sombra estranha
na parede.
João não teve medo e começou a sorrir, o que encheu de vaidade
o coração do soldado.
- Já vêem como compreendo as crianças. Upa, Joãozitol
Levantou-o do berço, e o filho de Basco deixou de olhar para a
sombra da parede para se fixar na cara daquele homem que pegava
nele ao colo. Nem sequer se amedrontou. Pelo contrário, o seu sorriso
foi mais gracioso, e nos seus olhos negros secaram-se as lágrimas
e brilhou a alegria inocente.
- Quem pudera saber o destino de um meniÕo - exclamou

o

veterano.
- Segredos do Senhor - disse Margarida Occhiena enternecida.
- Os meus filhos não terão história - disse Bosco.
- Desde que sirvam

a

Deus em vida e morram santamente

- acrescentou Margarida - serei feliz.
Convidaram-nos a ficar. Podiam dar-lhes alojamento no palheiro,
oi:ide montões de feno limpo e fresco lhes serviriam de cama.
O veterano agradeceu. Preferiram ir-se embora de noite e escon
der-se de dia nas granjas ou nos bosques. Ele, é certo. não corria
grande perigo se caísse em poder dos soldados, porque a sua terra
estava em paz e os seus papéis mais ou menos em ordem. Mas o seu
companheiro, que não conhecia a língua nem os caminhos, não teria
a vida segura enquanto não passasse a fronteira, porque...
O veterano mordeu a língua e não quis explicar porque é que

o

seu cómpanheiro podia ser fuzilado se caísse em poder das tropas
do rei da Sardenhar. E os ouvintes respeitaram-lhe a prudência.
A porta fechou-se atrás dos soldados, que desapareceram no
escuro da noite. Pouco depois, na casa de Basco todos dormiam tran
quilamente.
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ESAPARECIDO da cena o grande soldado, o mundo, que igno
rava o sabor da paz, prostrou-se em grande abatimento.
Mal podemos fazer uma ideia da miséria da Europa. Regiões

férteis arrasadas pela passagem dos exércitos; povoações diminuídas

por levas, por fome e por pestes; o comércio explorado pelos tri

butos; as fábricas fechadas; as escolas• vazias; museus despojados da
fina flor das suas obras-primas; templos saqueados e emudecidos, por
que com o bronze sagrado dos sinos fundiram-se os canhões da per
dição.
As universidades desertas, mas os clubes cheios. Entre os

escom·

bros das cidades vegetavam as sociedades secretas, amontoando as

aparas da religião e das crenças para lhes pegarem fogo e acenderem
a revolução que baVia de ser universal.

Em 1816, a seca e os degelos destruíram as sementeiras no Pie

monte. Os víveres atingiram preços fabulosos. Um pai de família,
jornaleiro, não conseguia pagar com o salário de um mês as des
pesas do uma· semana.

Os operários sem trabalho nas cidades iam para os campos,

enquanto os jornaleiros dos campos acudiam famintos e desesperados
às cidades. À

beira

dos caminhos encontravam-se cadáveres com a

boca cheia de pasto.

O ano seauinte, para a humilde casa dos Becchi, onde já entrá

mos, foi ainda pior, porque morreu quase repentinamente Francisco

Bosco, chefe e sustento da famllia.

A viúva, Maraarida Occhiena, era como aquelas mulheres da
Bíblia, de cujas mãos saíam milaares.
Pôs em Deus a sua confiança e encarou os maus tempos com
economia industriosa. Tinha a seu cargo a sogra, quase inválida;
os filhos - João de dois anos, José de três. e o enteado António
de catorze. Além disso� os jornaleiros, que não despediu para os não
condenar à mendicidade.
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Um saltimbanco apóstolo
Poderia vender o campo herdado; mas não, nem um

torrão.

Preferju trabalhá-lo. A sogra, em casa, limpando, remendan:do, cozi

nhando. Ela, com os moços e os filhos, ainda os mais pequenos,

para os quais descobria sempre trabalho na terra, com a enxada,

com a foice, com a gadanha. À noite, depois de se terem ido embora

a$ visitas, vetava atél muito tarde, ainda que tivesse de se levantar
ao romper do dia.
Castelnuovo era a duas léguas, e nos dias de mercado, por mau

que estivesse o tempo, era das primeiras a chegar. Levava nas canas..

tras

e

no carrito, puxados por um burro, grão, batatas, pão e vinho.

Àit vezes, galinhas, ovos e legumes. O que a pequena quinta produ·
ila. Quando soube que em Chieri se estavam a pagar melhores
foi a Chieri, duas vez.es mais longe.
Na sua ausência� os

filhos

�

levavam

duas

vacas

a

preços,

pastar,

o cuidavam delas horas e horas, para não invadirem as sementeiras
11lboias.
Na

aldeia. durante o

Inverno,

os

vizinhos reuniam-se depois

de cear, nalguma casa. Poupavam combustível e luz, pois com uma

s6 chaminé acesa e um par de candeias passavam o serão. A casa
de: Margarida Occhiena, ou Margarida

Bosco,

atraía

muitos.

Um

levava uma medida de azeite para a luz; outro um braçado de ramos
secds: outro umã garrafa de vinho, do vinho tinto das vinhas de A sti.
Em volta do lume, cada um com os seus trabalhos- as mulhera,
algum trabalho de malha; os homens, uns socos ou o cabo de um

machado-. contavam as notícias da aldeia.

Quem se casava? Quem estava doente? Houve algum baptizado?
Que se ctizia do rei? Guerras, revoluções, impostos novos? A certa
hora, um dos vizinhos levantava-se, entre.abria a porta, via o céu
fosco e cinzento nas noites de neve, coalhado de estrelas profundas
nas raras noites claras e frias.
- São dez. Vamos rezar o terço.
Rezavam o terço diante de uma estampa de Maria Auxiliadora.

que João Bosco trouxera da sua primeira viagem a Chieri e pregara
na parede, junto à candeia.

Depois, os visitantes agasalhavam-se com casacos, com samarras
e capotes, porque o Inverno piemontês era glacial, davam as boas..
-noites e iam-se embora. E a porta de Margarida Bosco fechava-se
ac� ao romper do dia, a não ser que a vinha tivesse cachos maduros

e houvesse notícias de ladrões.

Nc:ssas alturas, passava a noite fora, com os seus rapazes e um
do, um grande cão de São Bernardo. Afortunadamente, isso sucedia

16 de longe em longe, e no bom tempo.

Nesse ambiente se ia formando o coração de João, a

quem cha
ima-

mavam Roscbetto, porque era o mais novo da família. A sua
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ginação poética desenvolveu-se nas paisagens da aideia: as colinas,
cobertas de vinhedos; os prados, semeados de trigo ou de milho; os
bosques rumorosos, onde, ao ir · à lenha com o irmão António, encon
trava ninhos e borrachos e onde, no Inverno, o tio Miguel armava
ratoeiras aos lobos.
Mas o que mais excitava a sua fantasia eram os caminhos que
cruzavam a aldeia e iam para Castelnuovo e para Chieri, e mesmo
para Turim, onde estava o rei, e mesmo a Roma, onde estava o
Santo Padre.
Que vasto era o mundo para a

imaginação

de

um

garoto

de

oito anos!
Em Castelnuovo havia mercado duas vezes por semana. O seu
carrito não era pesado, e um burrico bastava para o puxar a trote.
Mas a muita neve e as chuvas dificultavam o caminho. Então
Margarida punha às costas a maior parte da carga, um saco de milho
ou de batatas ou uma canastra de pães de centeio, e os dois rapazes,
José e João, ajudavam o burro.
A volta era fácil, e o animal trotava alegremente entre as varas
do carrito aliviado.
Boschetto gozava com as viagens à vila, parque ao mercado
de Castelnuovo i am feirantes e saltimbancos, que trabalhavam ao
ar livre.
Os camponeses apinhavam-se à roda, boquiabertos, maravilha
dos das suas sortes e habilidades. De repente suspendiam a represen
tação para fazerem

circular

um

pratinho

pela

roda.

Não

havia

outro remédio senão abrir a bolsa e deitar alguns tostões, se .qucnam
que a sessão continuasse.
Com toda a sem-cerimónia o saltimbanco denunciava publica
mente quem não pagava, que tinha de se retirar envergonhado e
ridicularizado.
João era muito hábil para armar redes ao:s pássaros.
gaiolas-ratoeiras
comunal.

Fazia

no bosque, enquanto guardava a vaca no prado

Os pássaros vendiam-se

a

peso

de

ouro

no

mercado,

porque a gente rica da cidade não podia comer a sua polenta sem
passarinhos.
Boschetto era um génio comercial. Não sabia ler, não fizera
ainda a primeira comunhão, mas ninguém o vencia em gabar a mer
cadoria, e nunca deixou de a v,ender. Dava

uma parte do lucro

à mãe e guardava o resto para ir com o irmão aos sal6mbancos.
Como eram pequenos, ainda que chegassem em último luga,r,
conseguiam pôr-se na primeira fila.
Os olhos ardentes daquele raipazito de cabelos pretos e encara
colados brilhavam de curiosidade. Com que avidez espiava os mínimos
detalhes da prova !

O prestidigitador acabava por desconfiar dele.
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- Parece que queres aprender o meu ofício ! Livra-te disso!

Boschetto corava e dissimulava a sua atrapalhação, assobiando
1 1 11 1 a cantiga, porque era verdade:

queria aprender o ofício de sal

L i rn banco. Para quê? Uma ideia fixa, uma precoce vocação o per·
g u i a. Já tinha recebido a primeira mensagem do céu.
((Cerca dos nove anos - conta ele mesmo nas suas Me mórias -

1iv
1t

um

sonho

que

me

impressionou profundamente
·

vida » .

e

para toda

Pareceu-lhe encontrar-se num tumulto de rapazes que se d iver

t i am jogando e blasfemando. Indignado ao ouvir as suas blasfémias,
11
a

irou-se contra eles, generosamente, sem contar o número e começou
repartir murros para os fazer calar.

- Assim não ! - diz-lhe uma voz -. Não é com murros, mas
com provas de afecto que os atrairás como amigos e lhes ensinarás.
Quem lhe falava? Era um

Senhor majestoso, de olhar muito

doce. Ao vê-lo sentiu-se envergonhado do desarranjo dos seus fatos
dos punhos sangrentos.
- Que posso ensinar-lhes eu, que não sei ler nem sequer falo

i t al i ano, nem fiz a primeira comunhão? E quem é o Senhor, que
fala

comigo?

A

minha

mãe

d isse-me

que

não andasse com des

conhecidos.
- Eu te darei a mestra que te ensinará, para ensinares os outros.
u sou o filho daquele que tua mãe te ensinou a saudar três vezes
por dia.
Uma mulher lindíssima, de vestes resplandecentes, apareceu e,
chamando-o

pelo

nome,

mostrou-lhe

aquela

multidão

de rapazes,

lransformados em ursos, em cães, em lobos selvagens.
- Deves trabalhar entre eles. Com calma e paciência transfor
má-los-ás.
Que significa este sonho?
Ao despertar, João sentiu os punhos e a cara magoados dos
murros.

À mesa contou o sonho à família.

José, que acreditava em sonhos, interpretou-o assim:
- Quer dizer que hás-de ser pastor.
A avó não acred.i tava em sonhos. Meneou a cabeça. A mãe, pen
ativa, disse:
- Quem sabe se não será sacerdote ! ?
António, que já tinha vinte anos e estava sempre m a l disposto
com o i rmãozinho mais novo, explicou rudemente:
- Isso quer dizer que vais ser capitão de bandoleiros.
João compreendeu que tinha de guardar na sua alma aquelas
comunicações misteriosas, e ficou absorto.
O que mais o impressionou foram as palavras :
«Não com murros, mas com provas de afecto . . . » .
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Sentiu con�irma.r-se nele uma vocação que sempre teve: a de
atrair os rapazes para os tornar bons.
Se ele soubesse, como um saltimbanco ou um feirante, bailar
numa corda, andar com as mãos no chão, cortar a· cabeça a um
frango, e ressuscitá-lo, comer fogo e engolir uma espada! Oh! então
sim, que o seguiriam os rapazes da aldeia, e até os das povoações
vizinhas!
Se ao merios soubesse ler!
Nos Becchi não havia nem escola, nem mestre. Se algum labrego
queria que o filho aprendesse a.Jgurna coisa, tinha de mandá-lo para
umai pensão em Chierí ou em Castelnuovo d'Asti.
A mãe de João pensou e até falou nisso, mas António opôs-se
ferozmente. Mandar João à escola significava gastar numa pensão
pelo menos quinze liras por mês, além de que não ajudava nos tra
balhos da casa e a manejar a enxada, porque era filho de lavradore•
A imaginação poética. de João pressentia que para além das terras
lavradas, para além dos montes, para além das coisas que os labre
gos sabem, existem mundos maravilhosos.
Ele queria aprender, para ensinar.
Olhava com avidez para os raros estudantes com quem se ertcon
trava nos caminhos. Iam à escola da aldeia. Seguia-os e dava voltas

à roda da casa, onde ouvia vozes cantarolando o

a

b

e

ou repetindo

as lições, e às vezes os gritos destemperados do mestre, seguidos de

um silêncio sepulcral.

Os professores daqueles tempos tinham um lema feroz: as letras

entram com sa:dgue.
Se aJgum deles se cruzou nas ruas de Castelnuovo ou de Chieri
com aquele rapazito pálido, de olhos inteligentes, que longe estava
de imaginar que no seu coração ignorante germinava a ideia de uma
revolução dos métodos de ensino!
Não sabia ler, mas já sabia como se devia ensinar, não com
murros, mas com afecto!
Vendo a ansiedade do rapaz, um vizinho dos Beccbi que tinha
alguns estudos e possuía

em

casa

uma

cartilha,

ofereceu-se

para

o ensinar.
Era Inverno; os trabalhos do campo tinham cessado. António
deixou de opor-se, contanto que na Primavera João voltasse a pegar
na enxada ou a tanger a vaca para o pasto.
Boschetto merecia que o ajudassem. Tinha uma memória pro
digiosa, a tal ponto que era capaz de repetir palavra por palavra o
sermão que ouvia ao prior no domingo. Era inteligente, imaginativo
e nervoso.
Em poucas semanas aprendera a ler, e antes da Primavera sabia
tudo o que de letras sabia o seu rústico mestre.
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V11ltou a tanger a vaca para o prado. E no bornal de pastor,

)1111111 110 pão, metia um livro velho e manuseado, que comprara numa

lh111tltl de Cbieri. Era um catecismo.

Hnquanto a vacai metia o focinho n a erva, João procurava a
1urn1h111 de uma nogueira, de um castanheiro ou de algumas silvas,

" 111 uva o livro do borrial.

llrk

()11 outros pastores, certos de que João vigiaria a sua vaca e as
ium aos ninhos no bosque.

,

Pl'Ocurar ninhos tinha sido sempre uma especialidade de Bos-

1

lwlto. Porque não os acompanhava agora?

Os rapazes começaram a conspirar sobre esse mistério, e deduzi11111\

que, desde que João sabia ler, desprezava a sua companhia.

O mnl era. menor quando iam para o monte, porque, na ausêticia

1jl"fcs cuidava das vacas de todos. Mas quando brincavam no prado,
hi vezes precisavam dele. O desprezo ofendia-os.
Tinham de o obrigar a juntar-se a eles.
Um

dia interpelaram-no, mas Boscbetto não

compreendia as

HUll8 razões e continuou sobre o catecismo.

Cheios de fúria atiraram-se contra ele e moeram-no com murros.
Quando se cansaram de lhe bater e de o insultar, sem que ele se
defendesse, Boschetto apanhou as folhas dispersas do catecismo e
llissc-Jhes calmamente:
- Batei-me quando quiserdes.
Quero estudar para ser sacerdote!

�es

Não

tenho

tempo

de

brincar.

Tal declaração comoveu-os e iluminou-os. Os encolerizados rapa
compreenderam

a

superioridade

de

Boschetto,

e

envergonha

rnm-se d a sua maldade.
Desde esse dia, João aproveitou·se do ascendente que ganhou
sobre eles. À sombra daquela mesma árvore juntou-os mais de uma
voz para Jbes ensinar o que estava a aprender.
'
Boschetto não possuía apenas o génio dos

negócios,

e

era

capaz como nenhum, de vender gaiolas e pássaros no mercado de
Castelnuovo. Possuía o génio da organização e do mando. A sua
�poca

era uma

época turbulenta, propícia para que

do povo se

erguessem caudilhos.
João podia ser mais do que anunciou António, seu irmão- um
capitão de bandoleiros-; podia ser um tribuno ou um general,
e também um banqueiro ou um homem de Estado.
Mas ele queria ser sacerdote, para ensinar as crianças!
A Itália e,stava em efervescência. Não era o que é boje, uma só
nação.

Era

um

conjunto

de

estados

autónomos.

Quatro

reinos.

Os Estados Pontifícios, cujo rei era o Papa, estendiam-se do
Mar Tirreno ao Adriático, e tinham a capital em Roma.
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O Reilio da Sardenha, que compreendia o Piemonte, a Sabóia,
'
Niza e a ilha da Sardenha, tinha por capital Turim .
O Reino das Duas-Sicílias, com Nápoles por capital.
O

Reino

Lombarda

de

Veneza,

constituído

pela

Lombardia,

com a capital em Milão e o território da antiga república de Veneza.
O rei era o imperador da. Áustria, que se tinha feito coroar em Milão,
e governava de Viena por intermédio de um vice-rei.
Havia além disso dois ducados: o de Parma e o de Modena, e
um grão-ducado: o da Toscana. Todos com princípios independentes.
Se a multidão das fronteiras e das alfândegas desorganizava o
comércio, favorecia, no entanto,

os conspiradores.

Sempre

tinham

perto a fronteira de um país, a maior parte das vezes rival, onde
podiam escapar à polícia e continuar a conspirar.
Aquela Itália, subdividida e revolucionária, era o terreno ideal
para as sociedades secretas. E, com efeito, a maçonaria com.as suas
lojas, e a carbonária com as suas vendas, desenvolviam-se com faci
lidade em todo o país, mesmo nos Estados Pontifícios.
Os propósitos aparentes eram políticos:

realizar a unidade da

Itália e emancipar Veneza e a Lombardia do jugo austríaco.
Muitos católicos, bastantes sacerdotes, deixaram-se seduzir por
aquela ideia patriótica e filiaram-se nas vendas e nas lojas.
Mas nunca foi mais certa a palavra de Danoso Cortés: «No fundo
de toda a questão política, há uma questão religiosa.»
Podia crer-se que os planos da revolução se limitavam nas cama
das inferiores dos mações e dos carbonários a expulsar os austríacos
e a fazer da península uma confederação sob a presidôncia do Papa.
Os que na realidade davam movimento ao complicado meca
nismo de lojas e de vendas,

chefes desconhecidos da turbamulta

dos filiados, tinham um propósito mais vasto e universal: estabele
cer

a

República

como meio

mais

eficaz

para

destruir

a

Igreja

Romana. O Pontificado é a rocha secular contra que se têm esma
gado todas as seitas. Tanto as que têm nas suas entranhas uma paixão
teológica, desde os arianos até aos jasenistas, como as que se propõem
demolir um trono ou mudar uma dinastia.
Daí o ódio, tanto mais profundo quauto mais secreto, de todos
os sectários contra a Igreja Romana. O protestantismo não lhes ins
·
pira tão grande repulsa. Convém mantê-lo provisõriamente- dizia
um deles-, como uma ponte para sair do catolicismo.
Por isso o avanço das sociedades secretas vem sempre acompa
nhado de uma progressiva descristianização do povo. ·
Um dia1 no Verão de 1823, o tio Miguel, ao voltar de Turim,
encontrou no caminho João.
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O tio Miguel era rico. Gaiihara uma fortuna regular com gados.

1\ dr longe a longe i a visitar a irmã, que era pobre.

João, diz à tua mãe que morreu o Santo Padre.

IJu ,chctlo recebeu pálido a notícia. A mãe ensinara-lhe a amar
11 l'npt1: e aquele que morrera era o santo velhinho que vivera anos
1 !llvn de Napoleão. Conhecia ar traços largos a sua história.
Diz-lhe também que correu em Turim que o cardeal Severoli

vuJ 8cr eleito Papa ...

Boschctto nunca ouvira falar do cardeal Severoli, e a mãe dele

1 1111b�m não. Nessa noite, depois da ceia, a reunião dos vizinhos foi
1l 1101·1a de casa.

Fazia. calor

e

era agradável respirar a brisa dos montes, que ao

111 l'll\tar-se por aquelas doces colinas, trazia o perfume das vinhas, de
l

.1�·hos já quase maduros.
Todos aprenderam o nome do cardeal Severoli, e rezaram pela

ulma

de Pio VII.

Um mês depois souberam que, no conclave, o cardeal delegado

dn Áustria. se opusera à eleição de Severoli, e fora eleito Papa o car
deal Della Genga, com o nome de Leão XII.

Nessa noite em casa de Margarida Bosco falou-se do novo Papa

com devoção: Severoli ou Genga são nomes sem sentido para aquela
�i;nte piedosa. O fundamental é que a barca de Pedro tenha o seu
timoneiro. Viva Leão XIJ!
Que mares sinistros ia ·cruzar a barca. do pescador?

Estamos em 1825. As sociedades secretas não perderam tempo.
O ateísmo desceu, como uma infiltração, desde as camadas superiores
ela sociedade (filósofos, poetas, políticos) às massas operárias.
Os punhal dos carbonários e dos mações não só ameaça os prín
ipes e os seus ministros, mas também os seus próprios irmãos.

Ai daquele que conhece os segredos das vendas ou das ]ojas, se

não está disposto a guardá-los e a cumprir as mais cruéis instruções.
Essa é a razão de muitos crimes que desconcertam a polícia por serem
misteriosos e inexplicáveis.
Contudo, alguns criminosos caem nas mãos da polícia, como
sucedeu a Targbini e a Montanari, dois carbonários.
Tinham assassinado um companheiro pelo delito de deixar de
assistir às reuniões da venda. Julgados e convencidos do seu crime,
que não era o primeiro, foram condenados à morte.
Era o dia' 23

de Novembro de

1825. Um sacerdote acompa

nhou-os até ao patíbulo, armado na Praça do Povo, em Roma.
Apesar dos progressos do ateísmo, raríssimas vezes os condenados
desprezavam os auxílios da religião.
Arite a certeza da morte, as suas crenças reviviam e a graça
triunfava.
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Targhini e Montanari sentem sobre si os olhos dos seus com
panheiros das vendas e das lojas, de que há centenas no imenso
público que presencia a execução. Teimam em morrer como ateus.
O primeiro a subit ao cadafalso foi Targhini. No pavoroso silên
cio d a praça ouve-se a sua lúgubre profissão de impiedade:
-Povo: morro inocente, mação, carbonário e impenitente.
A sua cabeça ca�. Montanari segue-o. F. menos enfático e mttis
brutal. Pega na cabeça sangrenta de Targhini, beija-a

e

diz ao sacer

dote, que continuai a exortá-lo:

- É uma cabeça de cebola que cortaram; nada mais.
Aqueles dois vulgares assassinos, só pelo facto de terem mor
rido impenitentes, são considerados mártires do ateísmo. As socie
dades secretas regozijam-se e esperam que todos os seus membros
saibam morrer assim, enquanto o horror daquela morte sem espe
rança corre pelas veias do povo cristão.
Boschetto pensa que se Targhini e Montanari tivessem tido uma
mãe como a dele, ou um companheiro que os ensinasse a rezar, não
se teriam perdido. Continua a ouvir as palavras do sonho:

«Com

provas· de afecto fá-1os-ás amigos».
Agora que sabia letra por letra o catecismo e mu!tos episódios
da Históriai Sagrada, podia começar o seu apostolado.
Também sabia outras coisas, que aprendeu com grande paciência
e à custa de mujta pancada e de bastantes soldos deitados no prato
dos saltimbancos.
Acabou por desvendar os segredos deles. Em sua casa havia um
sítio escondido onde cresciam duas pereiras novas. Atou uma corda
de uma à outra, trepava nela como num baloiço e andava em cima
dela. Também sabia deitar cartas e fazer jogos de prestidigitação.
A sua tenacidade, a sua robustez, o seu natural engenho, a sua
memória

prodigiosa,

venciam

todas

as

dificuldades,

e

nesse

3.no

sentia-se capaz de dar representações ao ar livre, num prado qualquer
dos Becchi.
Levava a corda, um pedaço de tapete, um baralho de cartas,
um copo, uma caixa de fundo duplo que ele mesmo fabricou: os
utensílios de um charlatão de feira. Levava também uma galinha,
um

coelho,

um

borracho,

ou

então

pedia-os

emprestados

a

um

vizinho.
A sua voz potente e aguda chegava a todos os recantos da aldeia.
- Venham, venham, meus amigos! Venham todos os que que
rem conhecer segredos da ciência moderna. A água transformada
em vinho, no fundo de um chapéu. A idade das velhas, declarada
pelas cartas. Os dados mágicos que nunca perdem. Mostro tudo isto

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

23

Um saltimbanco apóstolo

111 \:obrar nem um soldo a ninguém, e só pelo prazer de os divertir

hnnr tumetite.

C'omo era domingo e havia muitos à boa vida, tomando o sol

lltlH ht111cos de pedra, em frente de cada casa, ràpidamente se for11 111vu um círculo.
1111

Jt1 na primeira. fila se apinhavam os camaradas de João e uma
nutra velha, com a certeza de que os naipes manejados pelo

llnicchctto não eram capazes de lhes adivinhar a idade. Os homens,

1 rrcosos de serem enganados, aproximavam-se lentamente.

- Vamos depressa, Boschetto! Esperas por acaso que cheguem
11•1 <le Murialdo,, ou os de Capriglio, ou os de Castelnuovo?-res11111ngn-lhe um vellho aborrecido com os preparativos.
- Não- responde João
H1•11Ro

trabaJhar para os

com

habitantes

desembaraço-. Eu
da minha

aldeia,

não

quero

embora me

fosse melhor ir a Murialdo ou a Castelnuovo, porque diz o Senhor
110 Evangelho que ninguém é profeta na sua terra ... E, a propósito:
vucCs foram à missa esta matihã?
Efectivamente, era raro nos tempos de Boscbetto encontrar numa
1tldcia do Piemonte quem faltasse à missa ao domingo, por mau que
estivesse o dia, com neve ou com chuva.
Mas tinham ouvido a prática do sacerdote? Ali os queria ver

o Ooschetto!

-Já sei que todos foram à missa. Não faltava ma.is nada!?
Por acaso somos turcos? Mas quem é capaz de repetir o que disse
ti

Sr. Prior no Evangelho? Nenhum! Já o sabia! Bem, pois eu sou

capaz de repetir tudo sem mudar uma só palavra. Oiçam-me, e aquele
(JUe repa,rar que mudo uma só palavra, dar-lhe-ei um jogo de ber
llndes

que

eu mesmo fabriquei.

Com memória assombrosa, João repetia a prática do cura. Os
conterrâneos

escutavam-no

boquiabertos.

Como

era

possível

que

aquele rapaz de dez anos recordasse tão maravilhosamente o que
eles quase não tinham ouvido?
Para aumentar a atenção do auditório, de quando em quando
introduzia alguma alusão da sua lavra para fazer rir.
A1gum da roda afasta-se com sinais de aborrecimento. Boschetto
interpela-o:
-Já se vai, senhor Bartolomeu? Não quer ouvir até ao fim
n palavra de Deus? Não sabe o que perde! Além disso, não verá
u

ci.gua transformada em vinho, o

que

é

muito

útil

para

quem

tem garrafas e não tem vinho. Nem saberá, pelas cartas, a jdade
dn tia Catarina ...
- Vamos, Boschetto! Não te metas comigo! - protesta a velhota
ntingidar por João-. Acaba o sermão e mostra-nos as tuas habilidades.
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Terminada a prática, começa as suas expenenc1as
- Não! Não são mais habilidosos do que ele os charlatães das
feiras, que dizem vir de Roma e de Turim e ter dado representações
diante do Papa e do Rei!
-É o filho da Margarida, o pastor dos Becchi! Onde aprendeu
estas artes? Quem foi que lhas ensinou? Pouco falta para que alguém
pense que tem pacto com o diabo.
Ràpidamerite, no melhor de uma sorte, detém-se.
- Logo lhes mostrarei o final. Agora rezemos o terço.
Protestos, lenga-Iengas das mais ariscas, saídas da boca de alguns.
Nada o impressionava.
-Quem qujser ver o fim da experiência, este frango sem cabeça,
ressuscitado e cantando melhor que dantes, tenha paciência um quarto
de hora e reze connosco. Quem não quiser que se vá embora.
Podia ir algum dos grandes jogar à bisca e beher um gole na
taberna; mas nenhum dos seus camaradas pastores se movia. Tinha
adquirido sobre eles um grande ascendente, e consentiam em rezar
o terço.
Logo vinha o prémio. O frango, que permanecia decapitado sobre
o tapete, era metido numa canastra e de repente punha·se a cantar
e a saltar para fora mais vivo do que nunca.
A roda, maravilhada, aplaudia Boschetto.
Seu irmão António presenciava às escondidas aquela extrava·
gante paródia de feirante. Eslava surpreendido, a seu pesar; mas
enfurece-o o prestígio que João vai ganhando na aldeia.
-Imbecil! Riram.se de ti. Parecias um verdadeiro charlatão.
-Ora! Quer importa?-repJica João, a quem r.i.ão comovem
os elogios, nem as censuras, porque tem o coração acima de todas
as coisas do mundo. Divertiu-os honestamente; não blasfemaram,
ouviram o sermão e rezaram o terço.
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RIMAVERA de 1826. João entrega-se por completo aos traba
lhos do campo. Em Março desse ano faz a primeira comunhão.

Mas António, embora o veja nos campos com a enxada, ou com

o machado no monte, continua a persegui-lo. Nunca será um ver
dadeiro lavrador!
Numa

aldeia

vizinha., Buttigliera,

tinham

começado

a

pregar

uma missão. As circunstâncias e a fama dos pregadores atraíam gente
de toda a comarca.

Regressavan:i ao eritardecer com as derradeiras luzes do cre
púsculo. O caminho era longo e poeirento, mas era agradável andar
entre amigos, a essa hora perfumada pelas flores da nova estação.
Na base das colinas, no fundo dos vales, onde quer que houvesse
uma casa, brilhava a amorosa estrela de um lar. As ve.zes encon
trava-se também a forja do ferreiro.
João nem um só dia tinha deixado de ir. Para aplacar o irmão
começa.va a sua tarefa antes do romper do dia e acabava-a durante
a noite. Deste modo, metade dai tarde era sua e acudia a Buttigliera
com a mãe.
Dessa vez voltava só, sem se misturar aos grupos, ruminando
o que tinha ouvido.
Um pouco

afastado também, caminhava um velho sacerdote,

D. Calosso, capelão de Murialdo. Todos o conheciam e o respei
tavam, mas nenhum se atrevia a aproximar-se dele.
O clero do Piemonte e de toda a Itália naquela época era exces
sivamente reservado e zeloso da

sua dignidade. Os seus Wnistros

juJgavam-se obrigados a manter os conterrâneos a distância. Ganha
vam o respeito dos paroquianos, mas não o amor e menos ainda
a confiança.

Pois bem; eis que aquele sacerdote, respeitável pelas suas cãs e
pela sua dignidade, que ia a pé de Buttigliera a MuriaJdo, se detém
a

meio caminho, chama-o e interroga-o carinhosamente.
- Todos os dias te vejo voltar da missão.
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- Sim, senhor, vou todos os dias; go'Sto de ouvir o pregador.
D. Calosso pisca o olho, sorridente, mas céptico.
-Não seria melhor que a tua mãe te fizesse uma prática? Que
terás podjdo compreender do sermão?
- A minha mãe faz-me boas práticas, mas também me leva
aos sermões, e parece-me que os entendo.
O velho siacerdote acaricia os cabelos encaracolados do rapaz.
Achai graça ao seu desembaraço.
- Se me disseres sàmente quatro palavras do sermão de hoje,
dar-te-ei quatro soldos!
Agora é João que sorri e pensa: uSe D. Calosso me quer pagar
um soldo por cada palavra que lhe disser, vou arruiná-lo».
-Hoje houve dois sermões. De qual dos dois quer que lhe fale?
-Do que gostaste mais -respondeu D. Calosso, metendo a
mão na algibeira e fazendo tilintar as moedas-. Basla que m e
digas quatro palavras e dar-te-ei quatro soldos. Lembras-te do que
tratou a primeira prática?
-Da necessidade de não demorar a conversão a Deus.
Puseram-se a andar de novo; mas ao ouvir a resposta de Bos
cbetto, D. Ca.losso fica parado. Os seus soldos correm perigo. Não
faz mal!
-E sabes o que disse sobre esse ponto? Dar-te-ei quatro soldos.
D. Calosso não precisou terminar, porque já João lhe dissera
mais de quatro palavras. Repetia o sermão como se estivesse a lê-lo.
-O que retarda a sua conversão a Deus corre três perigos: que
lhe falte tempo; que lhe falte vontade; que lhe falte graça. . .
Ali , sobre o caminho branco, à beira d e u m trigal adormecido
na paz azulada do crepúsculo, à hora a que se acendem a.s estre
las mudas, demoram-se meia hora e acabam por ficar sós. A voz
doce e timbrada de Boschetto deslisa sem dificuldade, como uma
fita de seda.
-Senhor, Senhor! - exclama para si D. Cal osso, metendo a
mão no bolso em busca de uma moeda de prata - este rapaz é um
portento.
E em voz alta:
-Como te chamas? Quem são os teus pais? Onde estudaste?
-Chamo-me João. O meu pai morreu, quando eu era ainda
muito pequeno. Sei ler e escrever alguma coisa.
- Estudaste o Donato? E gramática?
- Não sei o que isso é. Eu não estudei nada. Não posso!
- Porquê?
-Meu irmão António não quer. Diz que um lavrador não
precisa de aprender nos livros.
- E tu para que querias aprender?
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- Para ser sacerdote e ensinar os meus companheiros e os rapa
que se tornam maus porque ninguém trata deles.
Sabes ajudar à missa?
- Nem por isso . . .

- Não importai; vem amanhã a Murialdo. Ajudar-me-ás à missa
ii tmtarci do teu assunto.
Que· bem sabiam os perietrantes perfumes de uma manhã clara,
h hora a que o sol arremessava as suas primeiras lanças de ouro
/'lobre as colinas dos Becchi!
A essa hora a igreja de Murialdo estava deserta e a ninguém
�'!Cllnclalizavam os enganos do audaz acólito, que não sabia ajudar
b missa.
Depois, na casa paroquial, diante de uma mesa carregada de
ll vros, D. Calosso pegou na caneta.
- És capaz de me ditar a segunda prática de ontem?
-Não ai sei em italiano; sei-a só em piernontês.
- Dita-a como a ouviste, no teu dialecto.
Depois de uma hora de escrita, segundo o ditado daquele pas
torzito, o capelão de Murialdo deitou as mãos à cabeça.
-Prodigioso, prodigioso!. .. Eu me encarregarei dos teus estu
dos. Amanhã vou ver a tua mãe.
Mas mal António sabe que João irá a Murialdo para aprender
italiano e latim, enche-se de cólera. De modo nenhum! Quando os
lrabalbos são mais urgentes, não pode consentir que João, que já
perde metade dai tarde a ouvir sermões, perca o resto do dia apren
dendo coisas jnútei:s. . . Italiano, latim! Para que serve isso?
Margarida Basco não se animou a fazer-lhe frente, e João não
voltou a Murialdo. Até que um dia, no Outono, Boschetto encontrou
u velho capelão.
-Não é ela; é António que se opõe.
- Quer teu irmão queira quer não, eu hei-de ensinar-te. De
amanhã em diante irás a minha casa com livros e cadernos. Vamos
a ver quem pode mais!
O velho sacerdote estava disposto a jogar a sua autoridade
naquela luta. Margarida consentju em desafiar as ira� de António,
e João no dia seguinte foi à aldeia vizinha, ª' meia hora de distância.
Aprendia italiano e latim. Em casa, trabalhava até ao fim do Inverno,
altura em que abundam as tarefas do campo. Um dia, António apo
derou-se dos livros e dos cadernos.
- Quero que isto acabe de uma vez para sempre! Que neces
�id.ade há de tanto latim e de tanta gramática em casa de lavra
dores? Eu fiz-me forte sem conhecer nada disso!
João ouviu com indignação os despropósitos de António, e não
pôde conter o seu génio.
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- Falas mal e não dás por isso! Por muito ignorante que sejas,
nunca serás mais forte do que o nosso burro. . .
A própria mãe não podia livrá-lo d a incessante perseguição, e
um dia resolveu afastá-lo de casa. Deu-lhe um embrulho com alguma
roupa e com os livros, acompanhou-o durante uma parte do cami
nho coberto da neve do Jnverno, e sem soltar uma lágrima para
o não afligir nem se enternecer, deu-lhe a benção e deixou-o partir.
Para onde ia João, naquela manhã agreste, choroso e a tiritar
de frio?
Para qualquer parte onde o quisessem como criado, sem orde
nado, pela comida. Nada. ma.is.
Na estrada de Chieri encontrou uma casa de parentes ou ami
gos1 a quem se ofereceu. Mas no Inverno falta trabalho e sobram
trabalhadores. Continuou a caminhada horas e horas. Chegava a
noite e recomeçava o nevão. Tinha comido apenas urna fatia de
pão seco. Tinha fome e frio, e estava morto de cansaço. De boa
vontade se teria refugiado em qualquer dos monte-; de mato que
ladeiam a estrada para. dormir até ao dia seguinte.
Mas a mãe t.inha-1he dito:
-A Iieve da montanha afastou os lobos das •mas tocas. Alguns
vieram até à povoação. Se a noite te surpreende, não durmas no
caminho. Amanhecerias gelado ou esquartejado pelos lobos. Vai a
casa dos Moglia, que lá te darão asilo no celeiro, e ao romper do
dia partirás.
Mas, onde ficaria a casa dos Moglia, naquele labirinto de cami
nhos e de colinas e de aldeias silenciosas, cobertos pela neve e pela
escuridão da noite?
-Quem procuras, menino?
-Luís Moglia.
- Sou eu. Que queres?
-A minha mãe é Margarida Bosco; não pode ter-me em casa
porque o meu irmão mais velho bate-me. Mandou-me vir aqui; dê-me
qualquer trabalho.
Ao ouvir aquela suplicante voz i nfantil, Doroteia Moglia apare
ceu e disse ao marido:
- Experimentemos o miúdo durante alguns dias.
E Teresa Moglia, de quinze anos, irmã do dono da granja, acrescentou:
-Eu já sou grande demais para guardar as vacas no prado.
Posso fazer outra coisa e ele faz o meu trabalho.
Luís deixou-se convencer e nessa noite Boschetto dormiu no
celeiro dos Moglia.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Quinze liras anuais de salário

i9

Oito dias depois, o patrão dizia: aAs mulheres têm melhor ins1 into do que nós. Este rapaz é o melhor criado que já tive. Vou

pagar-lhe um bom ordenado: Quinze liras anuais.»
Ali esteve dois anos. Nos dias de festa, ou quando o mau tempo
o impedia de trabalhar, reunia no celeiro os ra,pazes da vizinhança,
Llnsinava-lhes o catecismo e divertia-os com habilidades de palhaço.

Quando saía, levava os pobres livros rotos e desencadernados
para Jer, como nos Becchi.
O tio Miguel, que era o mruis rico dos irmãos da sua mãe, quando
ia ao mercado de Chieri encontrava o sobrinho, que tratava do gado
de Moglia.
- Estás contente agora, João?
- Como posso estar, tio Miguel? Eu queria estudar, e os anos

passam !

- E u também n ã o estou contente de t e ver servir em casa alheia.
Deixa essas vacas, despede-te dos teus amos e volta para casa. Diz
à tua mãe que quando eu voltar de Chieri, irei falar com ela e
arranjaremos o teu assunto.
O rapaz, cheio de alegria, acreditou e fez como ele lhe disse.
Despediu-se dos amos e regressou aos Becchi nessa mesma tarde.
Nessa noite é que J oão dormiu à beira da eslfada, sob os chu
viscos de Setembro e sem se preocupar com os lobos.
Mas Margarida não criava os seus filhos num mar de mimos.
Viu vir João, que tinha abandonado o serviço dos Nloglia, e não
a satisfez a razão que ele lhe deu.
- Se teu tio quer custear os teus estudos, que venha antes falar
comigo. E tu volta para os Moglia . . .
Era já de ao.ite, e João vencido pelo trabalho do dia e pela
longa caminhada não teve alento para voltar. Além disso os Moglia
não o receberiam.
Envergonhado por ter obedecido a quem não tinha autoridade
sobre ele, e só porque lhe mandou fazer uma coisa do seu agrado,
ficou wn jnstante à sua porta.
Não se animou a chamar nem a afastar-se, e resolveu esperar a
vinda do tio Miguel escondido num fosso contíguo a uma cerca�
miserável refúgio para uma noite tão cruel.
Na madrugada despertaram-no os guizos dos carritos que passa
vam para o mercado. Permaneceu escondido, receoso de que António
o descobrisse.
Por fim, apareceu o tio Miguel e falou com a mãe.
Mas o bom homem tinha prometido majs do que podia cumprir.
Não se encontrou escola para João, ou porque não havia vaga, ou
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porque o tio não tinha querido pagar as liras que a pensão custava.
Então D. Calosso, o velho capelão de Murialdo, recebeu João
cm sua casa e prosseguiu as suas lições.
- Não te preocupes com o futuro. Viverás comigo, e quando eu
morrer, deixar-te-ei em situação de proveres aos teus estudos.
Também aquela ilusão se desvaneceu. Nesse mesmo ano D. Ca
losso morreu repentinamente sem fazer testamento, e o seu discípulo
ficou outra Vf2. na rua.
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U M A dessas enevoadas manhãs de Inverno, apresentou-se na
escola comunal de Castelnuovo um aluno estranho.

Os camjnhos estavam cheios de lama devido à chuva persistente.

Vi ram-no cbegar pelo lado dos Becchi , com os sapatos na mão, para

n� não enlamear, e com um bornal de pastor às costas. Trazia con
sigo o almoço, um pedaço de queijo e outro de pão, o que indicava
que era pobre e que não pensava voltar ao meio-dia.

Os estudantes reunidos são instintivamente cruéis, e acolheram

o novo aluno com risos maliciosos, que agravam a sua timidez.

Nem sequer o professor lh� mostrou boa cara. E ei-lo como um

deli nquente em presença da polícia.
- Como te chamas?

- João Basco.

- Que idade tens?

- Dezasseis anos.

- Em que escola andaste antes?

- Em nerihuma.

O professor, que era sacerdote e ensinava latim, olhou o novo

aluno com desdém. Chamava-se D . Virano, bom homem no fundo
mas de aspecto carrancudo.

- Que fazias antes de vir para aqui?

- Cuidava das vacas na minha aldeia, e estive ao serviço dos

Moglia de M�nducco.
Na

escola

há,

precisamente,

Moglia; mas D. Virano não sabe

encolhe os ombros.

um

professor

quem

são

os

parente

de

daqueles

Manducco,

e

-E agora deu-te para aprender latim?

Di-lo com tal desabrirnento que João não ousa responder. Os
outros estudantes permanecem quietos nas carteiras, contendo a res

piração para não perderem uma palavra daquele diálogo, que faz

suar sangue ao novo aluno.
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O professor, que nem sempre consegue manter tão calada a auia,

compreende que tem público propício e prossegue no seu interro
gatório.
João tem lágrimas nos olhos.

Repugna-lhe descobrir o miste

rioso tesouro da sua vocação diante de toda a gente; mas interro
gam-rio, e estão em grande silêncio; deve responder.
- Quero

ser

sacerdote! - exclama

com

a

garganta

apertada

por um soluço.
Os rapazes explodem em gargalhadas cruéis. O mestre, pesaroso
por ter provocado esses risos, dá uma palmada na bochecha do seu
novo aluno

e

indica-lhe um lugar nas últimas filas, onde João se

vai sentar envergonhado e choroso.
Passados dias, D. Virano disse a Boscbetto :
- Antes do latim, deves aprender italiano ...

É um modo de excluir da sua aula aquele rústico pastor dos
Becchi. Passam-no para uma classe inferior. Novas cenas. Novos
interrogatórios. Os companheiros sentem-se estimulados a troçar dele.
Mas que idade para começar a estudar gramática!
Além disso é muito pobre. Chega sempre fatigado da caminhada
de cinco quilómetros. O seu surrão de pastor provoca o riso dos
outros rapa.zes. Deixa-o em casa de uma família, que lhe dá licença
para ir ao meio-dia comer um naco de pão no portal, mais ou menos
ao abrigo da chuva e do vento.
Algumas tardes, quando chove muito, não volta a casa e dorme
ali mesmo, aninhado no vão da escada.
Esta foi a vida de João quando entrou para a escola comunal
de Castelriuovo.
A mãe tinha enfrentado o despotismo de António, ameaçando-o
de dividir judicialmente os bens herdados do pai, para cuslear os
estudos de João.
A António não lhe convinha.. a divisão do prado. Por isso con
sentiu que o irmão fosse à escola.
- Por falta de dinheiro, Margarida pagava ao professor com
milho, com feijão ou com vinho. Ou então com um ou dois daqueles
rústicos pães de centeio que ela cozia, duros ao dente, mas saborosos
na sopa.
O pior de tudo era aquele longo trajecto que tinha de fazer duas
vezes por dia. Roubava-Jbe tempo e cansava-o muito.
Acabou por propor àquela família

em cujo pátio deixava o

surrão, que lhe desse alojamento; pagar-lhe-ia também com pão, com
grãos ou com vinho. Consentiram, e João ficou a viver em Castel
rtuovo. Mas era tão pouco o que podia ganhar, que naquela casa não
lhe davam mais do que um canto para dormir, e só de longe a longe,
por compaixão, algum prato de sopa quente.
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Todas as semanas a mãe lhe levava um saco de pão, que devia
•mrvir de pequeno almoço, almoço ceia, e durar sete dias.
Agora sim, é que estuda; mas o professor não faz caso dele e
11uuca lhe pergunta as lições.
Certo dia passa como trabalho uma redacção em italiano, do
l1pisódio de Eleazar, que preferiu morrer a comer as viandas proi�
Ilidas.
João, que o tinha ouvido contar à mãe, escreve com entusiasmo.
- Perbacco - disse o professon -. Fizeste..o sOzinho?
- Sim, senhor; eu sõzinho. . .
O professor meneia a cabeça e d á a redacção a ler a D . �1oglia.
que declara com intransigência que João copiou.
Algwn tempo depojs, João consegue que D. Virano o admita
na aula de latim. Mas Deus determinara que João não desse um
passo sem tropeçar dolorosamente. Mudam o professor. Em vez de
D. Virano, vem D. Moglia, que tem antipatia pelo pastorzito dos
Becchi.
Na aula há alunos de várias classes; João está na primeira. Um
dia D. Moglia dita uma versão latina aos da última classe, e João
põe-se a fazê-la. Uma vez acabada vai apresentá-la a D. Moglia
para que a class,ifique.
- Não te disse que um pastor dos Becchi não serve para estudar
latim? - respondeu àsperamente o mestre sem sequer lhe pegar no
papel.
- Sim, sim. Mas f:iça o favor, senhor professor, de ler a minha
redacção.
Os outros alunos, cuja amizade Boschetto acabou por conquistar, põem-se a seu lado.
- Sim, sim! Leia-a, senhor professor!
D. Moglia lê-a e começa a rir com ironia.
- Não tenho razão? Nunca ninguém dos Beccbi conseguirá
aprender latim! Bosco copiou a redacção. É impossível que seja dele.
Um dos alunos sente a injustiça da acusação e atreve-se a
objectar:
- Se Bosco copiou a redacção, é fácil descobrir por quem
copiou. Veja as nossas.
- Com que então queres ensinar-me! - replica D. Mogliai,
obstinado -. Digo-te que não pode ser dele, porque um pastor dos
Becchi não foi feito para aprender latim .
Exacto. Tinha sido pastor, e nesse ano foi alfaiate, e ferreiro, e
cantor de igreja.
Todos os ofícios eram bons para ele. Não só aprendia o que um
dia lhe podia ser útil, mas também, de passagem, ganhava alguns
soldos para pagar os livros.
e

..
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Num alfarrabista viu as obras ascéticas de Santo Afonso Maria
de Ligório, e teve vontade de as adquirir. Mas eram vários tomos
e custavam vinte liras. Quando teria no bolso vinte liras?
Ajudava entretanto na forja um ferreiro, que estava

a

fazer urna

grade. Lá ouviu dizer a outro aprendiz que no domingo, na aldeia
vizinha de Montafia, se realizavam grandes festas e que havia um
concurso com prémios.
O ferreiro cuspiu nas brasas com desdém.
- Imagino que prémios esses de Montafia hão-de-ser! Um lenço,
um salpicão, talvez

uma garrafa de mau

chianti. E vai a gente

partir a cabeça por isso !
- Sim, senhor, e também um saquito com vinte liras - respon
deu o aprendiz que erai de Montafia.
Nessa noite João sonha que trepou à vara ensebada, e ganhou
as vinte liras.
Sabem como é este jogo? Um mastro comprido espetado no meio
de uma praça. Tem na ponta vários prémios para aquele que con
seguir ir buscá-los.
A dificuldade é terem polido as arestas daqueie mastro, que não
oferece pontos de apoio

e,

·além disso, besuntarem-no com sebo ou

com sabão.
Não se compreendia então uma festa popular sem

este jogo.

João pensa nas obras de Santo Afonso. Porque não? Acaso o latim
lhe fez perder a habilidade de saltimbanco?
Acode a Montafia no domingo, depois da missa. Efectivamente.
na praça há um mastro com uma bandeira na ponta. Deve ser o
lenço. Há outros prémios que de baixo não se distinguem, a não
ser um grosso salpicão e um saquito.

- Que tem aquele saquito? - perguntou timidamente.
- Vinte liras! Se te animas a ganhá-las, corre a inscrever-te,
porque a prova vai começar já.
João inscreve-se entre os que, por turnos, .vão tentar. Espera a
sua vez.
Um a um vão trepando os que intentam a proeza.
Mas maJ se enchem as mãos e os joelhos de sabão . . . zás! Chão.
Nenhuffi passa do meio, e o público ri e aplaude.
E agora a vez de Bosco.
João abraça-se ao pau.
Todos tinham começado atabalhoadamente. Ele, pelo contrário,
avançava devagarinho, cruzando as pernas a cada passo e descan
sando sobre os calcanhares. la limpando as mãos daquele unto trai
çoeiro. É vigoroso

e

astuto. Passa o meio, onde caíram todos. Mas

acima há mais sabão, porque ninguém lhe tocou ainda; mas tam-
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111 11 1 1mttlro é mais fino e as suas mãos de pastor o abarcam mais
111111 1 1 1 .
1 1 1 u l lidão

contempla-o. Ninguém respira.

Será possível que

ti \ li t111ho à aldeia ganhe o concurso? Assim é. João chega à

1 1 1 ' tio pau, pega no saquito e no salpicão. Despreza o lenço e

1tll • 1

1w6m1os, para que o jogo possa continuar, e desce, aplaudido,

111 o n 1 1 to entus1asmo, pela gente de Montai.ia.

' ) 1itd1,icão servir-lhe-á para pagar ao ferreiro, que lhe ensina o

flt 111. ( 0111 as vmte liras comprará as obras de Santo Afonso.

Nn!i lórias de 1831, João chz à mãe que na escola de Castel

m111\'1t lllo
l
pode aprender muito. Em dms anos fez todas as classes.

l'uuJllU mlo bá-de ir para o LLceu de Cn1eri, onde há também um
t111 1 1 1l 1 l o'/

A1iuns senhores da aldeia acabam por se prontificar a ajudar

hos dos Becchi
11 1 11p1l1., que quer à viva força ser sacerdote. Os v11
.m

t•u l1�1pum tamoém: um dá tngo, outro farinha de milho, outro um

d� batatas. E um, que pela sua pobreza não pode oferecer mais,

•in 11

oh1 L'CC•l)O para. levar gratuttamente a mãe, o filho e o baú e as pro
�111)._:

até Chieri, no seu carrilo.

Pura um aldeão, Chieri é uma grande cidade. Não conta mais

110 nove nul habitantes; mas possui munas tecelagens, um seminário,
linl

t•olégio, alguns conventos, tnuitas igrejas e formosos palácios.
Aquele mocetão, pobremente vestido, com sapatos de aldeão e

MIWIHllS mãos de ferreiro, não tem porte de estudante.

O novo aluno não tardou a distinguir-se e a fazer duas ou três

l h1f'J!JCS num só ano lectivo. Era de carácter vivo, mais propenso à
lt1lcr0i do que à paciência, mas simples e afectuoso. Ganhava fàcil111i;nto a affilzade dos companheiros.
Um dia esqueceu-se de levar para a aula o texto de Cornélia
No1,os, que iam explicar, e para que o professor lhe não ralhasse,

\
l b n u sobre a carteira a gramática de Donato.

O professor lê a vida de Agesilau e comenta-a, e, de repente, diz

ll

Jut o que repita a leitura. João põe-se de pé, e com o outro livro

nu mão, finge que vai lendo. Que havia de Jer! Repete palavra por
pnluvra o que acaba de ouvir. Os alunos percebem a manobra. e

nnn entusiasmo, descobrem-no. O professor pede o livro a João e,
lh) ver que é outro, fica espantado com aquele fenómeno.
- Uma

memória semelhante

é

uma

enorme

fortuna!

Bosco,

procura servjr-te bem dela!
Nessas férias, a sua memória ganhou-lhe umas lições de litera-

1 1 1rn e um novo ofício: o de moço de cavalos, o que lhe serviu para

nprcndcr a montar como um professor de equitação.
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O pároco de Castelnuovo, D. Dassario, tinha-o encontrado nos
campos guardamlo umas vacas e lendo um livro em latim. Valia a
pena ajudar aquele rapaz.
- Queres ir amanhã à paróquia? Veremos como vai o teu latim.
No dia seguinte João foi a Castelnuovo, a casa do cura, que
nesse momento estava

ocupado, e se limitou a emprestar-lhe um

livro, indicando-lhe um capítulo.
- Aprende-o de cor, e volta dentro de oito dias.
João senta-se ri a praça, à sombra da igreja, num local silencioso,
e lê o capítulo indicado, outro e outro ainda. Já está. Volta à paróquia.
- Que queres agora?
- Já o aprendi.
- Não pode ser!
- E também o seguinte, e outro ainda.
Sem falhar uma vírgula, recita o que acaba de ler. D. Dassano
fecha o livro, atira os óculos para o nariz e propõe:
- Se quiseres vem todos os dias. Tra.tarás do meu cavalo e eu
dar-te-ei lições de latim.
- E eu de literatura italiana! - exclama o coadjutor, que pre
senciou a proeza.
João começou a ir diàriamente a Castenuovo. No intervalo, entre
uma lição de latim e outra de Iiteratw·a, limpa a cavalariça e pre
para a r·ação do cavalo, no qual o pároco visita os paroquianos do
campo.
Vai entretanto, graças ao seu desembaraço e à sua força ganhando
ascendente sobre os seus camaradas. Já há um grupo que o segue
dàcilmente. Nos dias de festa, em Cbieri, esses rapazes não sabem
divertir-se sem João.
- Que faremos hoje, Basco?
- Perisei numa coisa:

vamOs fundar uma sociedade. E pensei

no nome que lhe vamos pôr. Chamar-se-á Sociedade da A iegria, por

que nos reuniremos para estarmos sempre alegres. Uma sociedade
é isto: uma reunião de rapazes que trabalham e estudam durante a
semana, e no domingo se divertem . . .

Quem

quer

ser

da

minha

sociedade?
Mais valia perguntar quem não queria ser. Como ele puxara de
uma agenda para anotar os nomes, todos disputavam para serem os
primeiros.
- Um momento! Mas tenho que impor condiçõe.s.
- A primeira é que não admito sócios de má língua. O que disser
blasfémias, ou palavras indecentes, não pode ser da minha sociedade.
- Aceitamos!
- Nem qliero sócios ladrões! Outro dia, um companheiro convidou-me para roubar dinheiro a D. Lúcia, a boa senhora que me
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l111�pcda, para comprar rebuçados . . Isso é ser ladrão! Eu não quero
l11d1'Õcs!
- Aceitamos!
- Não quero sócios que no colégio sejam cabeça� no ar e pouco
11plicados.
- Mas não ba:sta. Ainda que sejam bons estudantes, se não são
hnns cristãos, não me convêm para companheiros e não os quero
1111 miriba sociedade. . . Aceitais estas condições?
Claro que aceitavam! João aponta os nomes de doze ou quinze
l'l\!11ara"das, guarda a agenda e, como primeiro acto social, propõe
lhcs visitar uma Senhora que os há-de ajudar muito a andarem
Mumpre alegres.
Toma1 o caminho de Santo António, da igreja dos jesuítas em
C 'bicri, e leva os seus rapazes ante o altar da Virgem e faz-lhes rezar
rrês Ave-1'.1ari-as. Ao sair, diz-lhes:
-Esta é a Senhora que nos vai ajudar. Agora . . . vamos a Turim!
Aproximam-se de um vendedor de castanhas assadas que tem
n assador na mesma praça, e Basco põe-se a repartir copiosas punba
c.los entre os compartbciros. Puxa, de uma moeda de prata, economias
de sabe Deus quanto tempo, e paga com gesto de milionário.
A capital de Piemonte dista. quinze quilómetros de Chieri, e é
onde está a corte do novo rei, Carlos Alberto, coroado por essa
"
nltura.
Têm de andar três léguas, mas, que alegre é o caminho quando
se é novo e se marcha a cantar, com as mãos nas algibeiras.. cheias
dl} castanhas quentes!
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O ano seguinte, D. Lúcia, a mulher que o hospeda em Chieri,
vai-se embora da cidade, e João tem de procurar outro sítio

onde vjver, que não custe muito.
Lembra-se que um parente, que acaba de instalar um café com

bilhar e confeitaria, poderá ceder-lhe um canto para dormir. Chama-se
José Pianta e é bom homem. Dispensa a Boschetto o melhor acolhi
mento. Mas a casa é pequena - o café ocupa a maior parte-e não
pode oferecer ao seu jovem parente mais do que um vão por cima
do forrio, onde se cozem pastéis e caramelos. ·
- Não está mal para as noites frias! -pensa
decide-se a meter a baú e a cama naquele huraco.

o estudante, e

Bom. Visto que José Pianta não lhe levará nada pelo dormitório

que lhe cedeu, nem pelo pão e pela sopa que lhe dará duas vezes

por dia, tem que o ajudar no café. Encarrega-se do bilhar. Deve
apontar os pontos que os jogadores façam e fazer a cobrança, segundo
o tempo de jogo.
Não tardam os jogadores em reparar na cara arreliada do rapaz,
quando 1argam uma blasfémia ou descarrilam para conversas pouco
limpais. AJguns contêm-se, mas outros apresentam queixas ao patrão.
Com aquela testemunha não podem jogar a seu gosto.
João passa para dentro, onde se fazem os bolos e as massas.
Tanto melhor: aprende a arte de pasteleiro. Em pouco tempo, não
só sabia coafeccionar toda a espécie de tortas e pastéis, como tinha
já algumas receitas de sua invenção.
O patrão está encantado e propõe-lhe que ahandone os estudos
para ser pasteleiro. Oferece-lhe um ordenado. João não aceita. Pianta
oferece-lhe o dobro. João volta ai negar.
- Já sei o que tu queres! -exclama Pi anta, regozijado da pró
pria malícia-. Desta vez aceitas. Ofereço-te sociedade no negócio.
Agora dou-te a terça parte dos lucros, e dentro de dois anos, metade . .
Que tal? Achas bem?
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knicndo que da teimosia do rapaz surgisse uma terceira nega

1. pnlc-lhe que pense, e lhe responda no outro dia.

l nilo, sorrindo, vai nesse dia à aula_ Imagina a cara que poria
1 1 1•h' NO lhe dissesse que ia deixar os estudos para ser pasteleiro.

/\ Sociedade da Alegria tinha progredido. Já era.m mais de vinte
que o esperavam todos os domingos na Porta Turinesa ou

1\1 1111'

1 1 1 p11u:eta de Santo António, conforme ficava combinado na véspera.

A(.:on teceu, porém, que a disciplina começou a relaxar-se, porque
111u,011

a Chieri um saltimbanco que dava representações precisa-

1 1 1 1 nlu na. praça, em frente à igreja, à hora a que os sócios assistiam
1111 \.'lllccismo.

No primeiro dia, quando soou a trompa do charlatão, alguns

1\d11s abandonaram
•

a devoção e foram ver as

pantominas.

No

w1111do dia, a debandada foi gera], e João foi com eles. Boa cara,

IHl''l1110 nos contratempos. A ver como havia de sair da alhada e se

1 1l' l l pcrava o prestígio à volta do charlatão. João observa-o sem dizer
p.1lavra. Em breve lhe nota os defeitos.

É

capaz de fazer qualquer

111111 suas habilidades; e melhor, porque nesses últimos tempos, para
1 nl rcter os companheiros, exercitou-se muito nessas artes.

O saltimbanco olhando para João, de quem alguém lhe falara,

Hdtn. que nem todos os alunos do colégio de Chieri juntos sã.o capa
léS de fazer uma só das suas habilidades.

É um verdadeiro desafio, que irrita os rapazes da Sociedade da
Alegria. O prestigio do seu chefe está em perigo_ Têm de apanhar
u

luva.

- Comprometo-me- aventa

o

charlatão - a

atravessar Chieri

de ponta a ponta, pela rua majs larga, em dois minutos e meio.
E passeia o seu olhar insolente pelo grnpo dos colegiais, afogueados e furiosos.
Por fim ouve-se a voz tranquila de João:
- Eu faço isso em dois minutos . .
Sensação d e alívio e de admiração. Sempre é aborrecido que um
estranho se gabe de vencer toda a cidade.
O charlatão começa a rir.
- Aposto vinte liras, se queres correr junto comigo.
- Não as tenho - responde João_
- Nós temos! - respondem os sócios da

Alegria.

Nesse instante, reunindo dinheiro, perfazem a soma_ Nomeiam

um árbitro da corrida.

O seu inimigo tem vantagem no primeiro minuto; mas logo João
o alcança, o ultrapassa e, muito antes de chegar à meta, desfaz-lhe
toda a ilusão de ganhar. O saltimbanco fica furioso.
- Vamos a ver! Apo!)to o dobro em como não saltas o canal
da água. Hei-de ver-te nadar como um gato. Quarenta liras!
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Os espectadores tornam a quotizar-se; as quarenta liras de um

e do outro vão para as mãos do árbitro, e toda a assembleia se dirige
para um sítio onde passa um canal de rega que tem à beira um

degrau de pedra.

O charlatão coloca-se em posição, balouça o corpo, salta, e vai

cair mesmo ao pé do degrau . Não era possível ir mais longe, nem
um centímetro.

João pensa rio assunto, e no íntimo do seu coração invoca a

Virgem. Se ele quer ganhar, não é por amor próprio, nem por cobiça,
mas para conservar a autoridade entre os seus rapazes.

Coloca-se em posição e lança-se, mas não se apoia no degrau.

Apoia as mãos nele, dá um salto mortal e vai cair de pé no outro lado.
Uma salva de palmas premeia-Jhe o salto. As oitenta liras são suas.

O charlatão não se dá por vencido; aposta de novo sobre uma

façanha, e João volta a ganhar; por último, querendo desforrar-se

de uma só vez, aposta cem liras a ver quem subirá mais alto a uma
árvore que esta.ova ali perto.

De boa vontade João renunciaria àquele jogo, ainda que de\•esse

devolver o dinheiro. Lembra-se que na infância, para tirar um ninho,

caiu de uma árvore e por pouco não se matou. Mas como sucede
sempre, o seu público começa a compadecer-se do charlatão, que

perdeu j á cem liras, e não deixará ficar para trás o seu campeão.

É justo que lhe ofereça esta úllima ocasião de desforra.

O rival abraça-se ao tronco da árvore, que é um olmo delgado

e flexível, e trepa com a agilidade de um macaco, e sobe tão alto que

de baixo lbe gritam:

«Basta, bastai! O ramo parte e tu matas-te ! »

- Desta vez, sim, Basco perde! - dizem a meia voz o s seus

próprios partidários.

João tira o casaco, e, sem dizer palavra, começa a trepar. Todos

fazem silêncio, porque a prova é decisiva e perigosa. Chega ao ponto

onde o seu rival parou; ali, os ramos rangem ameaçadores. Vêern-no

vacilar; mas, agarrando-se firmemente com os fortes punhos de cam

ponês, põe-se de cabeça para baixo e começa a levantar as pernas.

h brincadeira fácil em barra fixa; mas a quinze ou vinte metros de
altura, sem mais apoio que dois frágeis ramos de uma árvore que
dá de si, a coisa tem mérito. Já está! Os seus pés vão um metro
acima do ponto onde o seu rival chegou.
Com que de1írjo

O

wna pequena fortuna!

aplaudem. Salvou a honra de Chieri e ganhou

O saltimbanco está lívido e olha desesperadamente para o ven

cedor.

- Façamos um contrato - propõe este-. Eu devolvo-te as tuas

liras, mas tu pagas um almoço a todos os sócios da Alegria, na Cova

da Mula.
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Quantos são

os sócios?

Vinte e dois; comigo, vinte e três .. .
A sério? Propões isso? Vamos lá .. .
( om duas liras por cabeça, nos tempos do rei Carlos Alberto, na
l '1 1w1 da Mula, em Chieri, almoçava-se oplparamente. E assim o fize1 11111 com grande regozijo.

1 inútil -acrescentar que nunca mais o saltimbanco voltou a

1111'/lr' a trombeta em frente da igreja de Santo António à hora do
1
t

rllwii;mo, onde se reuniam aqueles alegres rapazes com o seu inven

fvcl capitão.

Aquelas compensações não enchiam o coração de João. Tinha

111 r�onte o sonho misterioso em que vira milhares de rapazes, que
tll•vln ensinar e conduzir. Os sócios da Alegria eram poucos. Onde
• 111 vam os outros?
Aproveitava todos os momentos de liberdade pa_ra percorrer as

1 11us de Chieri. Nos lugares afastadoS costumava encontrar rapazes

,ln rua, vagabundos sem parentes nem lar.

Não eram estes os lobos, os zorros, os animais selvagens do sonho,
que deveria converter em mansos cordeiros?
Desses lugares fazia palco para o seu engenho e arte de prestidigi

lndor. Sentava-se num banco, ou num montão de ladrilhos, e punha-se

11 jogar sàzinho, e a fazer habilidades com os dados, com um bara-

1 ho, com uma bola. Não tardava muito em ver-se rodeado por um cír

culo de admiradores.
Oferecia-se para ensinar-lhes as suas habilidades, entretinha-os
nté ganhar a sua confiança e, fingindo-se cansado, guardava os ape
trechos e punha-se a contar-lhes um episódio da História Sagrada,
com tal vivacidade e cor, que os deixava espantados.

- É possível que nunca tenham ouvido isto?

Os rapazes respondiam que não, que nunca tinham ouvido.

- Mas, ainda não foram à igreja de Santo António? Ali há um
formosíssimo quadro onde isto está pintado. Nunca o viram? Que
láslima! Querem que eu vo-lo mostre? Vamos lá!
Ele mesmo os levava, e depois de lhes mostrar a preciosa pin
tura, fazia-lhes rezar uma Ave-Maria diante da Santíssima Virgem,
mãe dos rapazes da rua, dos órfãos e dos abandonados.
Os pobres rapazes sentiam desfazer-se no seu coração a crosta

ele impiedade e chegar até eles

um

raio

de

ternura,

e

acabavam

r ogando a João que fosse procurá-los outra vez.
Ao anoitecer, Boschetto voltava para o café de Pianta. Ali era
aguardado

por

Jonas,

o

seu

melhor amigo, um rapaz da mesma

ldHde, judeu de religião, que o ensinava a cantar e a tocar piano.
Nessa época, os israelitas eram mal vistos pelos cristãos,

e

eram

obdgados a viver em bairros especiais, no famoso gheto. Como tinha
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conseguido aquela relação? Alugando livros a u m soldo por dia e por
torno a Elias, um livreiro judeu, que às vezes o autorizava a ler na
loja, sem lhe levar nada. Jonas era filho dele.
João tinha quailidades excepcionais para a mt'isic:a, e aprendeu
bastante com o jovem israelita. Pagou-lhe muito bem as lições con
vertendo-o ao catolicismo. Jonas, já muito velho, foi grande amigo
do D. Basco que João mais tarde havia de ser.
Já próximo do fim do ano escolar, voltou José Pianta a pro
por-lhe a eritrada no negócio da confeitaria, e como João lhe res
pondesse negativamente, empenhou-se em que lhe explicasse a razão
porque não aceitava tão vantajosa oferta.
Boschetto respondeu-lhe com simplicidade:
-

E que eu quero ser sacerdote.

O outro olhou-o com respeito e compaixão ao mesmo tempo,
deixou-o em paz, julgando que os estudos o estavam a t�rnar louco.
Para seguir a carreira eclesiástica ·até ao fim eram necessárias
nove ou dez mil liras. Onde as vai buscar o mísero Boschetto?
A sua pensão no colégio é de 21 liras por mês, e até agora tem
podido

pagá-la,

porque três

senhores de Castelnuovo

se compro

meteram a dar cada um sete liras até ao fim do ano escolar.
João vê com tristeza aproximarem-se as férias. Será -possível
que nunca mais volte para o colégio? Naquela angústia, um frade
fra11ciscano do convento da Paz, de Chieri, amigo dele, pron"'e-lhe

a entrada na comunidade, e promete-lhe que o superior o isentará
da quantia que todos os noviços devem trazer.

João eriche-se de contentamento. A Providência parece que lhe
mostra o verdadeiro caminho.
Nas suas Memórias descreve o que naquela época pensava: aSe
me faço padre secular, a
naufragar.

Renunciarei

minha vocação corre grande perigo de

ao mundo;

irei

para

o claustro;

entregar

-me-ei ao estudo e à meditação, e combaterei as minhas paixões,
especialmente a soberba, que está a lançar profundas raízes no meu
coração".

Resolvjdo a fazer-se franciscano,

ao pároco de Castelnuovo, D.

foi

Dassano,

pedir certos documentos
e revelou-lhe o seu pro

pósito.

Mal João saiu da casa paroquia], D. Dassano correu a comu

nicar

ru

Margarida Bosco os planos do filho.

Na terra faziam falta bons sacerdotes seculares para as muitas
paróquias que existiam. Boschetto prometia· ser dos melhores; mas
se se fazia frade, não poderia exercer o seu ministério onde o pároco
desejava.
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Dassano

não conhecia bem

Margarida

Bosco. Apresentou

11111 argumento que produziu no seu ânimo apostólico um efeito
111l 1 11prnclucente.
�rcm de dissuadir o seu filho de tal propósito. A senhora está

l

1

UVl'l heccr. Daqui ai algum tempo não podcd ganhar o seu pão.
lo o entr'à num convento, quem a há-de sustentar?

M n rgarida não respondeu nada. Esperou que D. Dassano se afas•

1•,

pôs o chaiJe, foi a Chieri, com as mãos vazias para chegar

1111'11' depressa e comunicou-lhe o que acabava de saber.

Jofio baixou a cabeça.

- É verdade, mas não via riecessidade de a avisar, porque ainda
h.1 muitos trâmites ª' seguir. .
- Bem, (ilho; o que cu tenho a dizer-te é que deves ver primeiro

1111111 é a tua verdadeira vocação, e depois segui-la, sem olhar para
1 1 1111, para nada nem para ninguém. Em primeiro lugar. a salvação
1111 lua alma! D. Dassano quer que eu negue a autorizaçã o para
rit·s frade, porque no dia de amanhã posso ter necessidade de ti.
1 cu digo-te: nestas coisas eu não conto. Eu de ti não quero Dada,
nem espero nada. Nasci na pobreza; vivi na pobreza ; quero morrer

1111 pobreza.. E agora digo-te, solenemente, que se te fizesses sacer

dote e, por desgraça, chegasses a ser rico, eu nunca iria visitar-te.
Lembra-te bem disto.

O tom, a atitude, as palavras da mãe, ficaram gravadas a fogo

pnra toda a sua vida. «Se por desgraça, chegasses a ser rico . . . n

Durarite cinquenta anos, pelas mãos de D. Rosco passaram mais

milhões que pelas de muitos banqueiros. Aquela montanha de ouro

com que edificou templos, escolas, oficinas e asilos em todas as partes
do mundo não contaminou o seu coração.
Que pobre de espírito, aquele tesoureiro da Providência! As pala

vras sublimes da mãe não tinham caído em terra, estéril.

Visto que sua mãe não se opunha, João confirmou os -seus pro
pósitos de se faQ'.er frade. Pela Páscoa do ano de 1 834 foi a Turim e
solicitou a sua entrada na Ordem Franciscana.
Foi submetido a rigoroso exame. No livro dos Conventuais Re

formados regista-se a sua aceitação nestes termos: A11110 1834,

recep
tus fuit in conventu S. Mariae Angelorum Ord. Reform. S. Fran
cisci juvenis Joannes Bosco a Castronovo, natus rlie 17 augusd, bapti
zm11s et confirmatm:. Habet requisiw et vota omnia. Die 18 aprilis.
O convento a que ia pertencer era o que ele amava. pela fre

quôncia com que o tinha visitado e pela amizade de alguns conven1 uais. Era o convento da Paz de Chieri.
Estava tudo arranjado quando se deu um facto estranho.
«Pareceu-me ver - conta ele mesmo nas suas

Memórias - uma
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multidão daqueles religiosos, com os hábitos em desordem, correndo
uns em sentido contrário aos outros. Um deles aproximou-se de mim

e disse-me: aTu vens procurar a paz, e aqui não a encontrarás. Olha
eomo estão os teus irmãos! Outro lugar, outra messe te prepara Deusn.
«Quis perguntar alguma coisa àquele religioso. mas acordei» .
Profundamente impressionado, consultou o seu confessor, que ao

ouvir falar de sonhos e de frades, não quis comprometer-se, e res
pondeu-lhe secamente:
- Neste assunto não me meto. Cada qual siga as suas inclina
ções, e não os conselhos alheios.
Andava o jovem imerso nesta dolorosa perplexidade, quando um
amigo de Castelnuovo, um simples ferreiro, em cuja forja tinha tra
balhado mais de uma vez, lhe deu uma indicação:
- Não decidas nada sem consultar D. Cafasso.
Erar um sacerdote afamado pelas suas virtudes e discreção, que
vivia em Chieri, e - a quem João conhecia. A verdade é que não se
tinha lembrado de o consultar.
Foi à procura dele, explicou-lhe o assunto e pediu-lhe a sua
opinião. D.Cafasso respondeu-lhe:
- Não decida nada por enquanto; prossiga os estudos e entre
no seminário. Ali espere a indicação do céu, que não lhe faltará.
O facto é que João não tinha recursos para seguir o consr;""lho.
Nas férias vivia em casa da mãe, que morava então em Sussambrino,
com seu irmão José, que tinha casado.
Ocupava-se de toda a espécie de trabalhos; era sapateiro, lavra
dor, ferreiro, carpinteiro. Nos tempos livres lia e ensinava a dou
trina aos rapazes da aldeia.
Por essa altura caíram nas suas mãos uns livros da Obra de
Propagação da Fé, fundada em França, que começava a estender a
sua acção pela Itália.
Neles se referia a prodigiosa acção dos missionários, que leva
vam o Evangelho a países remotos e selvagens e sofriam o martírio
pela sua fé.
O coração generoso de João inflamou-se.

Ali estava a chave

do seu sonho: os lobos, o ursos e os outros animais eram os cruéis
mandarins de Tonkin, e os imperadores da China e os antropófagos
da África. Eram esses que tinha de converter em cordeiros obede
cendo à voz da sua misteriosa aparição.
Terminadas

as

férias

desse

ano,

encontramos

João

instalado

outra vez em Chieri, seguindo o curso de Retórica no ano lectivo de

1834-1835.
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e u�tciam-lhe a pensão o novo vigário de Castelnuovo, D. Cin1 1 1!1, e outros protectores, que depositam grandes esperanças em
1111 lhcLIO.

C'om oito liras por mês tinha -alojamento e comida em casa de um
11! romás Cumino, alfa�ate, que vivia na praça de S. Bernardino,
111 1 lo da igreja de Santo António, onde ouvia missa quase todas as
11111 11híls, antes de ir para as aulas.
IJom homem, o tal Cumino. Primeiro ensinou-lhe a pregar e a

drl lUI'

remendos mais ou menos invisíveis. Quando a confiança nele

111111cntou, deu-lhe a tesoura e deixou-lhe cortar casacos e calças para

'º' fregueses, que não eram muito exigentes.

IJom homem, mas pouco inteligente. Pouco a poucv ganhou a
11111nia de que João era bruxo e tinha pacto com o diabo·. Acusou-o

u 1 autoridades eclesiásticas.

Naqueles tempos essa acusação era mais perigosa do que boje.

l'mbora já se não chegassem a queimar vivos os feiticeiros

como

0111 outras épocas, os acusados de artes diabólicas sofriam graves
Htlnções,

por serem considerados exploradores maliciosos do povo

linorante e crédulo.
A verdade é que João, para divertir o dono da casa e os amigos,
lnnçava mão da arte de saltimbanco com tal perfeiç.:1.o, que as suas
façanhas pareciam exceder a força humana.

Cumino metia a mão no bolso e achava o dinheiro convertido

cm rodelas de cartão. Procurava como doido os óculos, e achava-os

depois da ceia na terrina do m�carrão. Bebia, e a água convertia-se
em vinho. Enchia de vinho uma garrafa, e ao deitá-lo no copo encon
Lrava-o transformado em água.

Ria-se, mas às vezes indignava�se, e acabou por fazer péssimo
juízo de Boscbetto, porque as suas explicações não eram suficientes.
Um dia em que Cumino festejava os seus anos, convidou para
jantar alguns amigos. Anunciou-lhes com muita. prosápia um prato
especialíssjmo, um frango em gelatina,
parado. Os comensa,is aguardavam

o

que ele mesmo tinha pre

manjar

com

água

na

boca.

Conhecendo a boa peça que é o seu hóspede, e com medo das
suas brincadeiras, o alfaiate vigia João e não o deixa encostar-se à

travessa do frango, coberta cuidadosamente. No momento oportuno,

trá-la ele mesmo, coloca-a no centro da mesa e descobre-a com toda
a cerimónia.

E eis em vez de um frango em gelatina um galo vivo, que, ao

ver as luzes, se põe a cantar.

.

Não! Isto não tem explicação neste mundo. São coisas do diabo.
O que se chama magia negra.
No dia segui nte Cumino pega no chapéu e vai caladinho consul
tar D. Bertinetti, sacerdote seu vizinho. D. Bertinetti concorda com
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D. Boscô
ele. Isso é magia negra, e ele mesmo o denuncia às autoridades ecle
siásticas.
Competia o assunto ao arcipreste da catedral, o cónegci Buzio,
que em negócios de bruxaria não estava com panos quentes.
Manda chamar o suposto feiticeiro. João chega, suspeitando do
que se trata, muito sério por fora, mas a rebentar de riso por dentro,
e esforçando-se por sair airosamente do enredo.
O cónego está a rezar o breviário. Tem de esperar que termine.
Entra um pobre, a quem D. Buzio socorre caritatjvarnente. Em seguida
é a ' vez de João.
O cónego Jeva-o ao gabinete; julgando tratar-se de um grande
aldrabão, começa o interrogatório, fazendo rodeios. Pergunta-lhe as
suas crenças e o catecjsmo, e João dá-lhe respostas perfeitas. Averi
gua o que é que faz, com quem anda, que sítios frequenta, e não
deixa de se surpreender com o estilo, sem sombras de malícia, do
suposto mago.
O cónego compreende que o moço é mais ladino do que ele, e
interpela-o:
- Está muito bem o que me dizes, mas não é o que os outros

me disseram de ti. Sei' que penetras nos pensamentos alheios, que
adivinhas o djnbeiro que uma pessoa tem na algibeira, que fazes
do preto branco e do branco preto, que adivinhas o futuro . . . Tudo
isso é impossível se não te serves da magia; aqui anda a mão de
Satanás . . . Diz-me, pois, quem te ensinou essa ciência? Diz-me con

fidencialmente, e eu prometo não me servir da tua declaração senão
pa.ra o teu bem.
O acusado, com a maior tranquilidade, responde-lhe:
- Senhor arcipreste, concedarme cinco minutos para lhe responder.
- Concedidos! - diz o cónego, franzindo o sobrolho e temendo
alguma trapaça.
- Mas tenhar a bondade de me dizer a hora exacta.
O cónego mete a mão no bolso; não encontra o relógio. João
sorri imperceptivelmente.
- Se não tem relógio, não faz mal. Empreste-me uma moeda
de cinco soldos. Veremos as horas por ela.
Maquinalmente o cónego volta a meter a mão no bolso, com
certa inquietação. Busca de um lado, busca do outro. Nem carteira,
nem relógio!
Julgando-se objecto de uma burla diabólica, enche-se de cólera.
- Explica-me estes mjstérios. Eu

tinha na algibeira o relógio

e a bolsa com dinheiro. Como desapareceram? Onde estão?
- Senhor

arcipreste - respondeu respeitosamente João ·-,

não

há aqui nenhum mistério: tudo é inteligência rápida, preparação do
terreno e ligeireza de mão.
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- Que inteligência pode haver nesta desaparição do- meu reló
o

do meu dinheiro?

- Explicar-lhe-ei em poucas palavras. Quando eu entrei , vossa
t 1

vcrência acabava de dar esmola a um pobre e tinha posto a bolsa

�uhrc o genuflectório, e eu vi que enquanto rezava o breviário, tinha
11

relógio sobre esta mesinha. Vossa reverência foi um instante ao

l l l l l l'o lado, e eu aproveitei a ocasião• para esconder os dois objectos.
C)11n1ido voltou, não os vendo pensou que os tinha, como de costume,

n n bolso. No· entanto . . . , estão aqui.

João levantou o quebra�luz e apareceram a bolsa e o relógio.

O arcipreste pôs-se a rir e pediu

a

João outrM demonstrações da

1111111 habilidade, coisa que o jovem fez com todo o gosto.
- Bravo! - exclamou D. Buzio, mandando-o embora. Aos que

lc acusam de artes diabólicas, responderemos

que

ignoran.tia est

lllflgistra admirationis.
D. Basco, nas suas

Memórias,

acusa-se daquelas travessuras com

um encantador estilo pela franqueza e pela simplicidade.
«Verido-me passar os dias em tanta dissipação, alguém poderá
pensar que descuidasse o estudo. Não nego que teria podido estudar
mais;

mas

posso

assegurar

que

me bastava estar atento na au,la

pnra aprender o que era preciso. Além disso, naquele tempo eu não
estabelecia diferença entre ler e
podia repetir a matéria de

um

estudar,

e

com

toda

a

facilidade

livro, só de o ler ou de o ouvir ler.

Também a minha mãe me tinha habituado a dormir pouco, e podia
passar dois terços da noite, à luz de uma vela, sobre os livros. e ter
o dia inteiro à minha disposição para dar explicações ou repetições a
outros, o que cu fazia por caridade ou amizade, se bem que algumas
vezes me pagassem ..

Lia por dia dois volumes da Bihlioteca Popu

lar, e muitas vezes me sucedeu que chegava a hora de m e levan
tar e eu ainda estava na Década de Tito Lívio, cuja leitura tinha
começado na

noite anterior. Jsto

arruinou

a

minha

saúde, de tal

modo que durante anos estive às portas da morte. Por isso aconselho
nos jovens que façam o que se pode e nada ma.is. A noite é para
descansar.

Exceptuando

os

casos

de

necessidade,

ninguém

depois de jantar, dedicar-se, a estudos científicos».
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OS

muitos amigos que João fez entre os pastores dos Beccbi e

de Murialdo, entre os operários de Castelnuovo, entre os estu

dantes de Chieri, houve um que calou profunda e ternamente no

seu coração.

Por ele conheceu a incomparável doçura da verdadeira amizade
e por ele experimentou uma das mais acerbas dores da sua vida,
pois ao perder esse amigo esteve prestes a morrer, e prometeu nunca
mais deixar atar o seu pobre coração com laços tão fortes.

Era nos princípios do ano escolar, quando não se conhecem ainda
todos os novos alunos. Ele morava em casa do simplório Cumino
e tinha ido ver uma pensão, onde alguém lhe disse que ia ter um
santo por camarada no colégio.

«Leve� o caso para a brincadeira - conta ele mesmo - e não
lhe dei importância».
Passados dias notou a presença de um novo colega, de uns quinze

artos. Parecia tímido. Mas a timidez é uma forma dissimulada do
orgulho, e aquele não era orgulhoso. Também não era um triste,

porque a tristeza não se coaduna com a santidade. Era, em suma,

um rapaz ajuizado que, no meio do tumulto dos demais, se desta·

cavai pela reserva e pela graça das suas atitudes.

João, turbulento e dado aos jogos que requerem engenho e força,

não se aproximou logo dele. Nem sequer se lembrou do que lhe
tinham dito.
Mas um dia viu que um dos seus camaradas pretendia que o
rapaz jogasse com ele.
- Eu não sei jogar, não tenho prática. Faria fraca figura.
O que tinha convidado o moço era um desses rapazes déspotas,

que, embora grosseiros, quase nunca são cobardes. Pela humildade
da negativa, adivinhou a debilidade do jovem estudante, e agarrou-o

autoritàriamente pelo braço.

- Vem comigo. Se não vais a bem, vais a mal.
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duas sonoras bofetadas caíram na cara do rapaz. João corre

tt rerver de cólera. Julgai que o ultrajado se animará a responder

1•nm outras bofetadas, e apressa-se a ajudá-lo.

Mas só ouviu esta heróica resposta:
·
- Se estás S:;ttisfeito, deixa-me; já não te tenho rancor.
O déspota,

injusto

e grosseiro,

sente-se humilhado por aquela

Inverosímil mansidão. De boa vontade se vingaria com novas bofe
Lldas; mas os punhos de João são famosos no colégio, e os seus

olhos deitam chamas de indignação. Mais prudente é dei"Xar a vin

yança para outraJ vez.

Fo.i assim que Boschetto conheceu Luís Comollo.

Havia outro rapaz, um tal António Candeio, bondoso e tímido,

do estilo de Comollo. Um dia os mais travessos resolvem dar-lhes
uma sova.

O bravo pastor dos Beccbi ouve a

gritaria

e

chega

a

tempo.

- Cuidado! Não toquem em nenhum! São meus amigos! Ai de

quem lhes tocaü.

Mas ele é um só e os outros mais de vinte. A sua generosidade

parece-lhes uma insuportável arrogância. E os murros chovem sobre

os protegidos de Boschetto.

Mas este, que não conta os inimigos, salta sobre e]es, e para

aumentar a eficácia dos seus murros, pega num pelos pés, fá-lo rodar

como um molinete, e em meio minuto o

terreno fica livre.

Debaixo de tanta doçura esconde-se uma insuspeitável energia.

João, o forte, fica cativado. É quatro anos mais velho que o amigo,

e sabe muito mais do que ele. No entanto, a seu lado sente-se como
um discípulo que tem muito que aprender.

Um dia, ao percorrerem juntos as ruas de Chieri, passam diante

de uma igreja. E João, distraidamente, não a saúda tirando o chapéu.

- Tu, João, que estás tão atento quando lidas com os homens,

não reparas que passas diante da casa de Deus.

Outra vez, ouvindo-o citar sem reflexão uma frase da Sagrada

Escritura, disse'-lhe:

- A palavra do Senhor não deve servir-nos para conversas fúteis.
Naquele ano João terminou a Retórica. Chegava o momento de

onlrair no sernitiárjo.

Que pobreza a sua! Não tinha com que comprar a roupa. Tudo

lhe ofereceram os vizinhos de Castelnuovo. Um a sotaina; outro a

capa; outro o chapéu; outro um par de sapatos.

No dia 25 do Outubro de 1835, na igreja paroquial de Castel

nuovo, veste pela primeira vez o traje clerical.
(<Desde esse dia - refere nas suas

Memórias - tive que preo

CUpílr-me comigo mesmo. Tinha que reformar a vida que até então
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so

tinha levado. Sem ser criminoso, tinha sido dissipador, vaidoso, amigo
de passeatas, de jogos, de saltos, de! provas e d e coisas parecidas,

que me davam alegria momentânea, mas que não me saciavam o

e.oração».

No fervor do n Ôvo estado, na generosa plenitude do seu coração
de vinte anos, João exagera alguns pontos do seu plano de vida.

O piedoso D. Cafasso, jovem sacerdote que vai ser durante muitos
anos seu conselheiro, mostra-lhe a inutilidade de certos sacrifícios.

Por que há-de renuri.ciar a essas

engenhosas

habilidades com

que

pode honestamente recrear os seus companheiros nas horas vagas?
Certos passeios ao ar livre, ou a concorrência a festas sociais, tam

bém não são más em si mesmas, e podem servir para manter a

cordialidade entre vizinhos de uma aldeia e a amizade do sacerdote. .

A João parece que o melhor é cingir-se uma vez para sempre

à sua regra de vida. Debaixo da sotaina do seminarista está aquele

pastorziribo dos Becchi, tena·Z até à temeridade. Uma vez, um ninho,

numa árvore muito alta, quase lhe custou a vida. Outra vez, para

afastar da

aldeia

um charlatão, arriscou-a generosamente.

A

sua

vontade foi sempre uma mola do aço mais temperado. Por detrás
dessa tenacidade havia, qualquer coisa de heróico.

Observemo-lo bem. Todas as suas acções estão marcadas por

um propósito. Move-o uma insaciável ambição. Quer ganhar a todos,

quer atrair a todos, quer que todos o rodeiem e o sigam e apren

dam o que lhes vai ensinar.

Não dá um passo na vida que não seja o de um conquistador.

�fas as suas conquistas são para o seu Rei.

Deus concede a cada homem graças distintas: a um dá a paz;

a outro a ambição.

Aquele a quem deu a paz não se queixe como se tivesse rece

bido pouco, porque é um inapreciável bem, um pressentimento da

glória.

E também não se queixe aquele a quem deu a divina i nquieta

ção de conqu�star mundos para Ele;
dom; oriente-o para que se abram as

não se julgue indigno desse

velas

que

hão-de

cruzar

os

mares; inflame·o e erga-o, como chama de um vulcão, para que

a.Jumie muitos povos.

Soa nos nossos ouvidos o encanto das palavras da Jm;tação.
«Trata mais de fazer a vontade de outro do que a tua: prefere

sempre ter menos do que mais;

e estar sujeito a todos».

procura

sempre o

lugar inferior,

O ouvido de outro compreende melhor as misteriosas palavras

de Cristo: «Não penseis que vim trazer a paz à terra; vim trazer, não

a paz, mas a espada».
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•

1 � 111ístico ou filósofo, ou trabalhará no seu jardim interior,
rt Karnpis, ou Tomás de Aquino, ou João da Cruz.

111•

11111 11 nt apóstolo ou fundador de instituições, e chamar-se-á

11i l .u'�O, ou Domingos de Gusmão, ou Jnácio de Loiola.
11111 d�stcs tipos de santidade é mais sublime? Qual é daquele,
1h ll' tempo?
f 1 111011·0 srosseiro com que medimos as nossas mercadorias não

I' 1111 medir as coisas sobrenaturais.

1 J p11�tur1.inho dos Becchi .sonhou uma vez que se encontrava no
1 111 rnpazes que blasfemavam, e atirou-se a eles para os fazer
11 11iurros.
t 111vi11 ns palavras de Jesus, a caminho do Monte das Oliveiras:
�111· 11no tiver espada, venda o manto e compre uma», e ele res�

1uh 111 I m petuosamente, como os servidores do Mestre: «Senhor
1111 I• 11 < duasu. (Luc., XXII, 36, 38).
� l u-; o Mestre olhou para ele com doçura. A sua censura parece
111 l'11tl lrudição:

«Mete a tua espada na bainha, porque quem usar

,.1111úu perecerá pela espada». (Mat., XXVI, 52).

t)uu fazer, Senhor, se não compreendo o que me mandais?

11iu1uele primeiro sonho misterioso ouviu a resposta: «A seu tempo
,

1

11111preenderás. Eu te darei a mestra que te en'iinará o que hás-de

f l f 1 1 11 ,

Untretanto João prepara-se para o grande apostolado com que
1 1 11h11: recolher as crianças da aJdeia e ensiná-las.

Mns, no seu entusiasmo, compreende o perigo da acção exterior,
qtutndo não é acompanhada pela santidade interior.
O cuidado do homem interior deve ser a primeira preocupação

1111 que se sente chamado a

11\ IHH.IO.

uma

missão,

a

exercer influência

no

A sua perspicácia faz-lhe adivinhar o escolho de muitas vocações
1wc.rdotais. As práticas ordinárias de piedade não chegam para
rna1llt::r o fervor. Ao fim de certo tempo, realizam-se maquinalmente,
1

o

espírito adormece na rotina e acaba por resvalar no engano.
J á está, pois no seminário !

Ê

sina d e João sobressair e m tudo o que empreende. Põe tal

dlt°'nção e perseverança nas suas ocupações, que por estranhas que

11jnm,

as faz com perfeição.

Por exemplo, nesse primeiro ano çle seminarista, João destaca-se

lll o só como bom estudante, mas também como um estuperido joga

dor de cartas.
O. Cafasso tinha-lhe aconselhado que não se esquivasse quando
os outros seminaristas o convidavam para jogat· as cartas. Toda

11 diversão honesta mantém a cordialidade entre os homens.
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- Ah! Sim! - disse J oão -. Pior para eles!
N u nca mais se recusou. Jogava com tal sorte ou, digamos, com
tal habilidade, que acabava com os bolsos repletos de soldos, que
depois devolvia aos adversários aflitos.

Era maior o outro inconveniente da sua maneira de jogar, pois

absorvia-se de �

maneira nas suas magicações,

que depois não

podia estudar nem rezar.
«Tinh a - confessa com graça - a imaginação cheia de reis de

copas e de damas de espadas. Pelo que, a meados de 1836, resolvi
nunca mais jogair às cartas».
Nessa altura voltou a ter sonhos misteriosos, cuja interpretação

lhe custava muitas preocupações. Tinha começado a acreditar que
os seus sonhos eram mensagens do Senhor.
Vimos já que desde pequeno lamentava a pouca tendência dos

sacerdotes para tratar com o povo, especialmente com as crianças

e com pessoas humildes.

Por uma dignidade mal

entendida,

a

maioria

dos

padres

de

aldeia limitava-se ao cumprimento estrito das sua.s funções e vivia
encastelado nas sacristias. Costumes da época. O mesmo observou

Iio seminário.

uAo reitor ou aos

outros

superiores - conta

nas

suas

Mem6-

rias - não os visitámos senão uma vez ao ir de férias e outra ao
vir. Ninguém ia falar com eles senão para receber uma repreensão.
{{Quantas vezes teria, querido pedir-lhes um conselho ou o escJa
recimento de uma dúvida, e não pude!
«Quando o acaso levava um superior a passar junto dos semi

naristas todos se escapavam para um lado

se passasse um bicho horrendo.

ou para outro, como

«Isso acendia o meu desejo de ser ràpidarnente sacerdote, para
me entreter com os rapazes, para os assistir, para os conhecer bem,
para os vigiar, para lhes tirar as possibilidades de fazerem o mah.
Pois bem, o sonho que teve fo'i assim:
Viu-se

sacerdote já,

com

estola

e

sobrepeliz,

cosendo

numa

alfaiataria. Mas observou que o pano que lhe tinham dado não era
novo: eram retalhos velhos, que devia emendar.

Então não compreendeu o que isso significava, mas mais tarde
surgiu-lhe a interpretação.
A sua missão não era rodear-se de rapazes bons, mas atrair
os desgarrados para os corrigir e assim contribuir para o melhora

mento da sociedade.

Vieram as férias, e ele partiu para casa de sua mãe, em Sus
sambrino, não longe da aldeia natal. Os seus conterrâneos, os paro
quianos da escola de Castelnuovo, os velhos conhecidos, abriam a
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lorit 11 no vê-lo. E quando passava, ficavam a fazer comentári �s _por trás.
- Olha o Boschetto, o filho da Margarida!
•Quem havia de dizer que Boschetto aprenderia latim?»
João alegrava-se, provocando aquelas surpresas.
Um dia foi visitar os Moglia,

onde tinha estado a servir por

1111! 111.e liras anuais. Sem dúvida que agora não era mais rico, mas
L
' lllill sotaina . . .

A o verem aproxjmar-se aquele sacerdote que anda a p é e que
tHtn 6 como os outros, pois atravessa terra lavrada para encurtar
uuninho, os camponeses que estão amontoando as gavelas pergun

l1un: Quem será? E quando reconhecem o antigo criado, a sua admi-

1 11\ o não tem limites.
- Viste corno hei-de ser sacerdote?
João mal sabia a· gramática grega e fazia, à força de dicionário,
u luumas tra.duções. Incumbido de ensinar em Montalto desempenhou
muilo bem o seu papel, ao mesmo tempo que se aperfeiçoava com o
nr1:1nde helenista, o padre .Biai, que Já vivia. Este atendeu-o com cari
nho, e quando se separaram continuou a dar-lhe lições por corres1·wndência. Todas as semanas João lhe enviava uma tradução, e o
padre devolvia-lha com correcções. As!lim continuou durante quatro
11nos, ao fim dos quais lia e escrevia grego quase tão bem como latim.
Ao começar o segundo ano, teve a alegria de encontrar, no pri
meiro ano do seminário, o seu doce amigo Luís ComolJo. Os seus
cnminhos nunca se haviam de separar! Pelo menos, assim o pen
:o1ava João, que transbordava de entusiasmo.
Era ainda tão pobre como quando pela primeira vez chegou a
Chieri. Nas horas vagas ia a casa do porteiro, onde o esperavam
vários alunos <lo liceu. Traziam ois cadernos, problemas de geometria
e de álgebra, traduções de latim, composições literárias. Corrigia-os,
explicava-lhes, e recebia gostosa e humildemente o que lhe quisessem
pagar, quando podiam.
Com esses pequenos ganhos custeia os livros e a roupa e ajuda
até outrds tão pobres como ele, mas menos habilidosos.
Destes detalhes expressivos está cheia a sua vida. Se metermos
mãos no tesouro das suas
Essas

Memórias, tirá-las-emas cheias.
Memórias escreveu-as D . .Bosco por ordem expressa do

Pa.pa Pio IX. Refere episódios que pensa que o vão humilhar ou
apoucar aos olhos dos seus leitores. Estes, pelo contrário, sentem-se
cheios de carinho e de admiração pelo simpático realismo das con
fissões.
Conta-nos que a soberba tinha deitado profundws raízes no seu
coração. Era o seu defeito domir;iante.
Quem o conheceu ou leu a sua vida sorri dessa acusação. Tam
bém

Luís

Gonzaga recordava

com

amargura

os

pecados da
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J4
inCância. O

furto de uma porção de pólvora

para

disparar uma

pistola e algumas palavras grosseiras que aprendeu com os solda
dos do pai.
No entanto, n a acusação de D. Basco há uma parcela de ver
dade. A sua natureza ardente, o seu engenho vivo, o seu tempera
mento dominador, irtclinavam-no à soberba e

à

cólera.

Era semelhante ao que foi seu modelo e lhe ofereceu o nome da
sua Congregação - S. Francisco de Sales.
Haverá quem não conheça a celestial doçura deste santo? Não
obstante, quando lhe perguntaram qual era o vício do seu tempera
mento, confessou que era a cólera, e que tinha levado anos de esforços
e

muitas derrotas a sufocá-la.
João Bosco tinha esse defeito, mas reconheceu-o desde muito

cedo e aplicou-se a corrigi-lo com a tenacidade que punha em todos
os seus empreendimentos.
_
Quando nas férias visita a

sua terra, os mesmos que dantes

o desprezavam recebem-no e convidam-no para almoçar. Boschetto,
o filho de Margarida, é já uma pequena glória da comarca.
«Grande perigo para os seminaristas - adverte-nos nas Memó

rias - costumam ser as férias, que naquele tempo duravam quatro
meses e meio, desde a festa de S. João Baptista até à de Todos os
Santos. Eu empregava o tempo a ler e a escrever, e também tra
tava de matá-lo torneando bolas. Cosia fatos, fazia sapatos, traba
lhava de ferreiro, de carpinteiro e de encaderna.dor de livros. Ainda
há na minha casa de Murialdo uma escrivaninha, uma mesa e algu
mas cadeiras, obras dessas férias. Trabalhava no campo, ceifava erva,
trilhava o trigo, vindimava e preparava o vinho. Ensinava também
os meus rapazes, mas isto só me era possível nos dias de festa».
Uma tarde estava a limpar umas madeiras no pátio da casa.
Tirou a sotaina, porque fazia muito calor. De repente viu aparecer
um dos seus velhos tios, que vinha convidá-lo para almoçar com ele,
numa festa que daria no dia seguinte.
A João não agradavam muito semelhantes convites. Algumas
vezes não via maneira de se esquivar sem ressentimento das pessoas
que com tão boa intenção o procuravam. Mas custava-lhe ir a essas
reuniões em que se come, se bebe e se baila. Que papel desempenha
ali um clérigo com sotaina e de ar compungido? Aceita sem gosto,
e vai no outro dia.
Todos os olhares convergem para o jovem seminai-ista de cabe
los encaracolados, que começa a comer silencioso e, no fundo, inquieto.
Ao princípio as coisas não vão mal. Mas quando aqueles conter
râneos ignorantes e rústicos saciaram a fome; quando o vinho lhes
subiu à cabeça, soltam grosserias de duplo sentido, e algumas evi
dentemente obscenas.
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João fica corado, e depois pálido. Tem dt! os fazer calar. Mas
111 r1guém o escuta. Uns riem, outros discutem. O melhor é ir-se em
bora. Procurn o chapéu.

- Que fazes, João? Pensas ir-te embora?-exclama o tio, acudindo

u retê-lo.

O tio faz uma proposta. Fá-Jos-á calar a todos para que o sobri
!lho fique até ao fim. Mas os comensais, excitados pelo vinho piemon
tês, acham insuportável que aquele rapazola pretenda impor con
dições para ficar.

Replicam àsperamente.

Insultos, ameaças, gritos

d1,; mulheres assustadiças, blasfémias de homens ébrios.

Zás!

uma

pancada com urna garrafa. Facas no ar, pratos e cálices. Bofetadas
a

granel. Uma desordem.
E no meio de tudo isso, João de sotaina arregaçada, corria pelo

caminho da sua aldeia, repetindo:
- Estas coisas não são para clérigos!
Algum tempo depois, João não teve outro remédio senão aceitar
o corivite de outro tio, o tio Mateus, para a festa de S. Bartolomeu,
que celebravam na aldeiazita de Croveglia. A festa era na Igreja,
e João consentiu em acompanhar os músicos com o seu violino.
Veio depois o almoço em casa do tio. e foi mais para acom
panhar o senhor prior que por gosto pessoal.
Ao menos desta vez, por respeito ao pároco, não se embriagarão!
Não, não se embriagarãoj mas no fim da comida lembraram-se
de pedir a João que tocasse violino, tanto dele tinham gostado
na mi'ssai dessa manhã. João desculpou-se, alegando com verdade�
que tinha maadado o iastrumento para casa.
Apresentam-lhe outro violino e até o prior i nsiste no pedido.
Não há maneira de escapar. Começa a tocar sem gosto; mas logo
a seguir, com brio, arrebatado pela sua própria inspiração.
Que

satisfação

produz

nos

seus

bons

ouvintes!

Pecado seria

negar-se a fazerwlhes a vontade.
Mas, que é esse sapateado que se ouve por trás dele? Não se
anima a voltar-se, porque seu tio e o pároco estão em frente dele
e escutam-no entusiasmados.
a

O ruído aumenta e acaba por se tornar suspeito. Volta, pois,
cara dissimuladamente. Santo Deus!
Há um bom bocado que, ao som do violino, se armou um baile

e alguns pares dançam com entusiasmo.
Domirta-o um furor secreto.

Não

outros, aborreceuwse consigo mesmo.
Devolve o instrumento,

�odendo

de-;abafar

com

agradece cortêsmente e, ao chegar

os
a

casa, pega no violino, que boas liras lhe custou e que podia vender,
e com as mãos, com os dentes, com os pés, fá-lo em pedaços.
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Nunca mais

voltou

a tocar violino, nem sequer

nas !igrejas.

Na sua norma de vida1 tinha renunciado a caçar; mas D. Cafasso
não aprovou tanta severidade, e um dia João cedeu ao seu gosto:
emprestaram-lhe uma espingarda e saiu de madrugada. pelos campos.
Uma lebre! Antes de lhe apontar, fugiu do alcance do tiro.
O

animal,

e)'ipavorido,

atravessa

o

prado. Para além é uma

seara; cortaram o feno, e não h i
:: refúgio. A lebre sem alento', mal
corre já; João aproximou-se dela. Quando a tem ao

seu alcance

dispara um tiro.
Ao ver a ansjada presa palpitante e a sangrar, não sente alegria.
mas angústia e vergonha. A o estampido acodem alguns rapazes, que
o conhecem e o surpreendem sem sotaina, com as mãos vermelhas

de sangue e de espingarda a<> ombro.

Mais parece um bandoleiro do que um seminarista. Eles, sem
dúvida, viram outros clérigos caçar por aqueles campos. e não se
surpreendem. Mas João desculpa-se e volta a casa arrependido e
cabisbaixo. Nunca mai:s tocou numa arma de fogo.
Estava longe de tudo o que é pieguice, mas afectava-o a dor
das criaturas, ainda que não fossem seres racionais.
Noutra ocasião, nas férias seguintes, estava João deitando umas
meias solas nuns sapatos

velhos,

quando

viu

aproximar-se

caminho de Chieri, o seu querido amigo Luís Comoll �.

pelo

Não havia festa, não havia entretenimento comparável a semelhante visita.
Trazja um rolo de papéis com um sennão sobre a Assunção
da Santíssima Virgem, escrito por

encargo

de

seu

tio

sacerdote.

Comollo suspeitava que se D. Cinz·ano achasse bem o seu rascunho,
não se meteria em mais trabalhos, e no dia da Assunção, que não
estava longe, o pregaria aos paroquianos no púlpito da igreja,
Por isso vinha Luís pedir ajuda a João, para que polisse bem
o sennão até ficar djgno do ilustre parente.
Por sorte, dessa vez não havia ninguém em casa. Todos tinham

ido à feira da aldeia,

e OSr estudantes puderam

éntregar-se livre

mente ao trabalho literário.
Passam várias horas. Rápido, João pára, e mostrando a mesa
vazia e desamparada, aquela mesa que ele mesmo fizera, e que sua
mãe, quando havia visitas, cobria com uma toalha vermelha e com
um garrafão de vinho tinto, exclama:
- Sabes Luís, que devemos ter fome?
Luís, de temperamento menos robusto, não tinha perisado nisso;
mas ao ouvir mencionar o assunto, contagia-se da fome do camarada.
No pátio ao lado canta um gaJo.

- Uma .ideia ! Vamos assar o galo que canta, já que não há nada
mais para comer.
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- Tem d.e se matar. Deitamos sortes. Tens aí uma moeda? Cara

11u coroa?

- Não, não! Sejamos cúmplices; tu segura-lo neste tronco, e eu

corto-lhe a cabeça.

Zás! De um só golpe, João decapita o frango, e ambos, ater
rados com o seu crime, se afastam c9mo se pretendessem fugir.

- � um disparate! - exclama Luís, recolhendo a vítima caída

num charco de sangue-. O Senhor dispôs que nos sirvamos dos

nnimais para nosso bem.
- Tens razão!

Depenam o frango, arranjam o lume, assam-no e comem-Iio
com algumas fatias de pão. Acham-no óptimo.
Quase no fim dessas

férias,

João

e

Luís fizeram

um

pacto

terrível.
Durante toda a vida recordará João com espanto aquele imprudente convénio.
Foi num lindíssimo dia de Outono. Iam os dois pelo caminho

da aldeia de Cinzano. Atravessavam

uma colina, de cujo topo se

divisavam os montes, os prados, as aldeias distantes, as vinhas pró
ximas, como se o formoso vale fosse um manto tecido com retalhos
de d,i stintas cores.
A estação tinha sido má, por causa da seca, e as culturas, espe-

cialmente as vinhas, pouco fruto dariam.

Comollo passeou a vista pelos vinhedos e disse:
- São

as

culpas

dos

homens

que

atraem

estas calamidades.

- Assim é! Espero que no próximo ano Deus tenha piedade
da miséria dos seus filhos-, e estas vinhas tenham mais uvas e os
lagares se encham de vinho.
E Comollo, com um sorrjso melancólico:
- Alegro-me por eles, mas eu no ano que vem, beberei melhor

vinho do que o que produz este vale.
- Que queres dizer?

O pai de Comollo·, diz D. Bosco nas suas Memódas,
aproximado,

e o filho cortou a conversa.

Mais tarde,

tinha-se

achando-se

os dois jovens sós1, João, que estava intranquilo e intrigado voltou

ao assunto.

- Luís, fafaste-me da tua morte próxima.

É

esse vinho

que

vais beber?
- Sim!
- Nem tu nem eu - replicou João - sabemos os segredos de

Deus; mas é certo que algum dia nos separaremos. Tu irás antes,
ou irei eu... Queres que façamos um pacto?
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- Bom - respondeu séria e simplesmente Comollo adivinhando

o que o amigo lhe ia propor.
- Proponho-te Luís, que prometamos solenemente um ao outro
que o primeiro dos dois que morrer voltará com a ajuda de Deus, a
avisar o outro de qual foi o seu destino.
A voz de João era misteriosa e triste. Comollo sorria. Dessa vez
tinham-se invertido os papéis,

visto

que

dos

dois

o mais alegre,

era habitualmente João.
Apertaram a mão para selar o original pacto, e afastaram-se.
Sempre que se viam, faziam sinal um ao outro.
- Lembras-te, Luís?
-

Sim !

- Vamos cumpri-lo, não é verdade? Tu ou eu!
- Não te preocupes. Serei eu o que voltarei .

-Tu ou eu! O que for primeiro!
«EU

não compreendia - escreve D. Bosco -- a importância de

semelhante promessa;

confesso

que houve bastante falta de senso

nisso, e não aconselharia ninguém a ffl!Zer o mesm o . .

As últimas

palavras de Como!Jo e o seu derradeiro olhar asseguraram-me que
cumpriria o pacto» .

Porque, efectivamente, na Primavera próxima, a 2 de Abril d e

1 838, morreu o seminarista Luís Como1lo, com a idade de vinte e
dois anos, menos cinco dias.
Urna lúgubre coristernação invadiu o seminário. Todos o ama
vam, e muitos conheciam o pacto que celebrara com Bosco.
Este, anos depois, escreveu a vida
como se cumpriu

c1Era na noite de
Estavam

de

Comollo.

e

nela

refere

aquele trem�ndo pacto.

3 para 4 de Abril, que seguiu ao dia do enterro.

já deitados o's alunos do curso de Teologia, no dormi

tório que dá para o pátio do Sul. Eu não dormia: pensava no nosso
pacto e aguardava o que ia suceder, preso de grande inquietação.
«Ao dar meia-noite, ouviu-se um rumor surdo, que avança do
fundo do corredor, tornando-se cada vez mais forte. É como que
o de um carro puxado por muitos- cavalos, ou como o de um comboio.
Também se pode comparar com um tiro de artilharia.
aNão sabia explicar aquele fragor, que me fazia emudecer de
espanto, e que deixava atrás de si as paredes a vibrar, a abóbada,
o chão, como se tudo fosse. construído de sonoras chapas de ferro

e empurrado por um braço fortíssimo.
«Os

seminaristas

despertam

e permanecem

mudos.

Eu

estava

petrificado de horror . . . Abre-se violentamente a porta do dormitó-
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ri o;

só se vê um

1 1 1111or.

fulgor

pálido,

que parece regulado

Logo, um repentino silêncio ;

VO.l de Comollo, que por três vezes me diz:
Sulva.i -me».

por

aquele

a luz brilha mais, e oiço a
•Bosco, Bosco, Bosco!

Os companheiros saltaram da cama e fugiram desati
nndamente, agrupando-se, uns no canto do dormitório, outros à volta

do prefeito, que era D. João Fiorito, de Rivoli».
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H

AVIA um mês que João estava tão gravemente doente, que os
médicos

chegou,

sem

o

desenganaram

suspei�ar

da

e mandaram

extrema

situação

avisar
do

a

filho,

mãe.

Esta

levando-lhe

como presente um pão de centeio, e uma garrafa de vinho generoso,

do que serviam à sobremesa em ca-sa do tio Miguel nos dias de festa.

Quando se vai embora a chorar, teme não o encontrar vivo no
dia seguinte. Guarda o pão e o vinho.
- Por favor, mãe! - diz-lhe ele-. Deixe-me esse pão e esse
vinho, que me vão curar!
Ela vacila, não se atrevendo a sati!fazê-lo, porque é um pão
muito pesado, o pão da aldeia,. e um vinho demasiado forte, o de
Miguel.
Ele, que h á já vár,ias semanas não comia pão nem bebia mais
de um golo de água, sente um violento desejo de comer daquele
pão e de beber daquele vinho

que a sua mãe lhe levou. E com

tanto empenho lhe suplica, que ela não é capaz de negar, deixa tudo
e retira-se soluçando.
João, ao ver-se só na sinistra enfermaria do seminário, sai da
camai

e

corre a cortar uma fatia do pão e a encher um C'opo de

vinho. Volta a deitar-se. Come e bebe, encontrando aquilo tão bom,
que parte uma nova fatia e enche outra vez o copo.
Comeu todo aquele pesado pão caseiro e esvaziou metade da
garrafa, e ficou prostrado num sono letárgico durante esse dia, a
noite inteira e o dia seguinte.
Os médicos declararam que nunca mais despertaria. No entanto
despertou sem febre e entrou em rápida convalescença,

e

pode nos

meses que se seguiram, fazer a passos largos as últimas etapas do
sacerdócio.
Em Março do ano de 1 840 recebeu a tonsura e as ordens meno
res. Em Setembro ascendeu ao subdiaconado, e em Março do ano
de 1841 foi diácono.
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A 5 de JuJho de 1841, o pastorzito dos Becchi era ordenado
tiHCerdote pelo arcebispo de Turim, e no dia seguinte celebrava a
primeira missa. na igreja de S. Francisco de Assis da mesma cidade.
Tocava, pois, com ·as suas mãos consagradas o cume dos seus
urdentes sonhos de menino.
Havia quatro ou cinco dias que era sacerdote, e ainda não tinha
dito missa em Castelnuovo, onde os conterrâneos o reclamavam com
justificada insistência.
Destinou-lhes a quintar-feira de Corpo de Deus. A sua chegada
à terra foi um triunfo.

Os que tinham conhecido o partorzito dos Becchi, o saltimbanco
do mercado, o crjado dos Moglia, o tratador do cavalo de D. Das
sano, mal podiam a.creditar que fosse o mesmo que celebrava a santa
missa, debaixo da casula de ouro, no altar-mor.
Quando nessa mesma tarde chegou à sua aldeia, a,o sítio onde
leve o primeiro sonho profético, não pôde conter as lágrimas.
A mãe e ele, sós, entraram na casa dos Beccbi, onde D. Bosco
tinha passado ai sua pobre e maravilhosa infância.
Anoitecia já. Margarida acendeu a candeia e, sentando-se em
frente do filho sacerdote e pondo as mãos sobre os joelhos dele,
olhou-o cara a cara e disse-lhe:
- Já és sacerdote! Dizes missa; estás mais perto de Jesus Cristo.
Mas lembra-te, João, das mjnbas palavras: começar a dizer missa
significa começar a padecer. Não o verás já; mas um dia compreen
derás que a tua mãe não te enganou. Tenho a certeza de que todos
os dias rezarás por mim, �teja viva ou morta, e isso me basta. De
ti não quero mais nada. E parai o futuro, pensa na saúde das almas.
Pelas faces do partorzito dos Becchi deslizavam ternas as lágri
mas. Sentia-se menino, desamparado, infinitamente pobre e neces
sitado do coração daquela mulher analfabeta, mas forte e grande
como Mónica, como Branca de Castela, como Ana, mãe de Samuel,
como as mães dos profetas, dos reis e dos santos.
O filho chorou sobre o peito da mãe, e ela ente·rnecida não
encontrou mais palavras palía dlzer-Jhe do que: o:Vais começar a
sofrer!»
Depois preparou a ceia. Antes de irem para a cama rezaram
o terço.
A noite estav·a quente, perfumada pelO's vinhedos e pelos cam
pos de milho em flor, e brilhante do brilho das estrelas.
Um camponês, que vinha atrasado da cidade, passava pela
estrada solitária, tangendo uma junta de burros, e cantando em
altos berros:
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Guai al mondo
se ci sente
forestieri
senza niente!
Este fez bom negócio em Cbieri - pensou Margarida Bosco Mas faz mal em apregoar pelos caminhos, a estas horas, que vai
com os bolsos cheios de dinheiro.
João não ouviu a canção, já estava a dormir o sono forte da
juventude, n a sua camai estreita e dum, cama de soldado e de mis
sionário, a que desde a infância a mãe o tinha acostumado.
Agora �inha que decidir o que ia fazer. Tinham-lhe proposto
três ocupações: professor de uma família de ricos genoveses, com
mil

liras por ano;

capelão de .MuriJlo; coadjutor de Castelnuovo.

Consultou a mãe, que, com meias palavras, pôs de lado a pri
meira proposta.

O meu filho num palácio! Deixaria de ser meu filho
se se afei·

çoasse tanto ao dinheiro e ao luxo!

Sobre as outras propostas D. Cafasso deu sua opinião:
- Não aceite nenhuma. Vá para Turim, para o Colégio ou para
o Convictório Eclesiástico. Você precisa de estudar moral e pregação.
Existia em Turim uma instituição de altos estudos eclesiásticos,
onde os jovens sacerdotes podiam aperfeiçoar os conhecimentos das
ciências sagradas e começar a

prática do seu ministério sob uma

sólida orientação.
D. Bosco- já o devem tratar assim, porque era sacerdotc
instalou-se em Turim, a rica e populosa capital do Piemonte, em cujo
seio fermentava o germe da revolução.
Ao penetrar nos seus muros,

apossou-se dele uma ansiedade.

Adivinhou que ia, ser o teatro do seu apostolado. Não era terra de
infiéis a corte do romântico rei Carlos Alberto. Mas, quanta messe
para cegar

dentro dos seus muros;

quantos meninos abandonados,

que se corrompiam nas suas praças e acabavam rniseràvelmente na
prisão!
Nas horas livres dos difíceis estudos, visita as prisões e os hos
pitais.

Eritão verifica que há mais misérias na corte dos reis do que

nas remotas aldeias das suas montanhas.
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UE privilégio terá a Itália, cuja história faz palpitar todos os
corações, como se fosse a pátria de cada um?
E que romance há comparável àquele drama confuso do risor-

11lme1110, torrente de aventuras
1 tn

que

se

que personagens de primeiro plano

11/or espécie?

sucedem

de

1830

a

1 870,

alternam com foragidos da.

O vento da revolução ateia os incêndios preparados pelas socie-

dudes

secretas nas capita.is daquela colecção de pequenos reinos e

principados.
As

grandes

potências

da

Europa

acodem,

intervêm,

intrigam

1.•0111 seus soldados e diplomatas; umas para conter o fogo que a
Indas ameaça; outras pa.ra aumentar a fogueira.

O mundo assiste a fenómenos estranhos e contraditórios. A dema
w:ogia e a traição acham-se até no coração dos reis. O ateísmo e a
11 postasia, até no cálice dos sacerdotes.
Entre Roma, capital dos Estados Pontifícios e <lo mundo Cató
llco, e Turim, capital do reino da Sardenha e foco das conspirações,

n lançadeira dos carbonários tece a corda que vai enforcar o último
Papa com a mão do último rei.
E entre Roma e Turim vai passar a vida inteira D. Bosco, o

homem suscitado por Deus para reconstruir o seu templo no coração

Un infância abandonada, e para demonstrar que a mai"> ardente adesão
no Papa não é incompatível com a mais veemente italinidade.
Em Turim ia conhecer e lidar com o·s ma.is implacáveis inimigos

tJo Pontificado. Eles, com a cor do patriotismo e da democracia,
tentaram alistá-lo nas suas filas, como alistaram outros sacerdotes�

111as não conseguiram, porque D. Bosco unia a candura da pomba

h prudênciai da serpente.

Perseguiram-no, mas
por respeitá-lo, e à

com

·sua

não

o

derrotaram,

inexpugnável

e haviam de acabar

doutrina.

Ele,

umas

vezes

a simplicidade do apóstolo, outras com a habilidade do diplo-
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mata, conjura muitas injustiças e serve de mensageiro privado do

Papa junto do rei excomungado.

Agora, para os nossos ouvidos, são coisas arcaicas a maçonaria

com as suas lojas, e os carbonários com as suas vendas.

A rude vassoura do socialismo, menos romântico e mais con

forme às realidades, varreu da história contemporânea o nome e a
coisa. E se algo sobrevivia, nos

anos

submergiu na voragem do comunismo.

da

grande

guerra

tudo

se

Não se pode percorrer a histórja daquele tempo na Itália sem

descobrir a cada volta do caminho a acção das sociedades secretas,
a lei injusta, o panfleto corruptor, o misterioso crime do veneno
e do punhal.

A maçonaria tinha-se tornado uma sociedade de aristocratas, de

damas e cavalheiros, mais ocupados dos seus prazeres do que da

política ou de religião.

Aparecem os carbonários, mais misteriosos e mais eficazes, com

as suas vendas, que cobriam em poucos anos a Itália e se: estenderam

até ao estrangeiro.

Os mações, para não serem inteiramente suplantados, aproveita

ram o movimento que aqueles imprirnjam aos povos e participaram
da sua política.

O programa das sociedades secretas era o seguinte:

1.0 - Conseguir que os reis e os príncipes que então governavam
dessem aos seus povos uma constituição.

2.0 - Fazer da Itália uma só nação, independente.
Havia, na verdade, um terceiro ponto, mas ocultavam-no miste

riosamente. Era o segredo da Venda Suprema, a maior autoridade

dos carbonários.

Num país católico, teria sido condenar-se ao fracasso, declarar

de erttrada que o terceiro ponto do programa era destruir o Ponr;ji
cado, para descristianizar o mundo.

Convinha primeiro atrair as massas, com a promessa de tirar o

poder aos rejs absolutos para o entregar ae> povo soberano.

E, se porventura, se conseguisse eliminar da face da terra a raça

ambiciosa dos reis, e se se estabelecesse uma república em todas as
nações, então a paz seria eterna, e plena a felicidade dos povos.

h também fácil de compreender que o segundo ponto do pro

grama das sociedades secretas, realizar a unidade de Itália,

encon

trasse eco em milhares de corações italianos. A unidade significaria

a grandeza da Itália, que sacudiria o jugo das cortes estranhas e

reconquistaria
possuía.

as

províncias

Jombardo-venezianas

que

a

Áuslria
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Recordemos novamente as pafavras de Donoso Cortês: rNo fundo

de toda a grande questão política há urna questão religiosa»,

No fundo dessa ideia, a unidade da Itália, dormitava a questão

do poder temporal do Papa. Para realizar a unidade e.ra necessário
despojar o Papa e enriquecer com os seus estados, o rei do Piemonte.
Roma passaria, então, a ser a capital do novo reino.

Nos princípios desta larga e rude polémica, as sociedades secretas

não mostraram as suas armas.
Convinha-lhes atrair

às

suas filas muitos ca.tólicos, sacerdotes,

prelados, cardeais, a fim de terem influência nos conclaves futuros.
Já que não era possível converter o Papa em carbonário, tinha

que se fazer de um carbonário Papa.

Era, pois, indiSpensável conservar secreto o verdadeiro plano,

e apresentar a unidade da Itália como uma Confederação de Reinos·
e principados pres.ididos pelo Pontífice Romano.

A polícia do cardeal Bernetti, secretário de estado de Leão Xll,

conseguiu apoderar-se de muitos documentos das sociedades secretas.

A· pequena parte deste precioso arquivo que foi publicada, lança

urna luz sinistra sobre aqueles homens que, durante anos, maneja
ram reis e ministros como fantoches.

As cartas que os membros da Venda Suprema trocam, são sempre

assinadas com pseudónimos: Nubius, Piccolo Tigre, Bracco . . .

A Venda Suprema é o espírito que alimenta o movimento das

lojas e das pequenas Vendas que cobrem a Europa.

A sua composição não é bem conhecida, nem mesmo pelos filia

dos que obedecem às suas ordens. No rni�tério está a chave da sua

forte aUtoridade.

· A Venda Suprema despreza os mações, mas serve-se das lojas

como de um noviciado para adestrar e amadurecer a vocação dos

futuros carbonários.

Se o candidato é ambicioso. cobarde ou indiscreto• . não passa

além das lojas. Nem sequer suspeita que se fixaram nele durante
·

anos os olhos de um chefe.

A Venda Suprema compõe.se de homens de distintas nacionali·

dades, das profissões mais diversas, disseminados por vários países,
unidos por urna copiosa corresp·ondência, e muito especialmente por

um ódio inextinguível à Igreja Romana.

Recuemos alguns anos no tempo, e comecemos a ler alguns peda

ços dessa interessante correspondência.

Em 18 de Janeiro de 1 822, o que assina Piccolo Tigre envia as

suas instruções aos altos confrades da Itália. Saboreemos este sar

casmo:

o:O homem nasceu rebelde. Atiçai este desejo de rebelião até ao

incêndio, mas contende o incêndio . . . Deixai cair certas palavras que
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provoquem o desejo . de se filiar numa loja. A vaidade do cidadão

ou do burguês· de se alistar na .maçonaria é tão vulgar e tão univer
sal, que eu não me

encho de· admirar

a

estupidez humana . . .

Ser

membro de uma loja, sentir-se . afaStado da mulheÍ e dos filhos, con
vidado a guardar um segredo que nunca lhe confiam, é para certas

naturezas · uma voluptuosidade _e um.a ambição. As lojas poden: pro
criar glutões, mas não engendrarão cidadãos. Come-se bem demais em
companhia dos M . : Q.: e M . : R.: H.: de todos os orientes..

1�Nãq importil: as lojas são -.um depósito, um . treino, um centro

por .onde é preciso passar antes de se chegar a nósn.
Mais adiante, na mesma carta:

ttA Venda Suprema deseja que, sob qualquêr prete�to. se intro

duza na� lojas maçónicas o maior. número possível de príncipes . e de
ricOs. Os p'ríncipes de casas rei nantes. que não têm esperanças de
ser reis pela graça de Deus, querem sê-lo pela graça da revolução
O Duque de Orleans é mação; o príncipe Carignano também o foi . .
Adulai

estes

ambiciosos

de

popularidade;

atraí-os

à

maçonaria.

A Venda Suprema depois verá o que pode fazer deles para a causa

do progresso.

Fazei-os mações; da loja passarão ao carbonarismo.

E talvez chegue o dia em que

a

Venda Suprema se digne filiá-los.

"Um burguês é bom, m36 um príncipe { melhor. Contudo, tende

cuidado. para que não ·suceda o mesmo que sucedeu com o infame

Carignano: o cordeiro tornou-se lobon.

Piccolo

Tigre

diz depois por que razão a questão política os inte

ressa pouco a ele e aos seus altos irmãos da Venda Suprema. Inte

ressa porque faz esquecer o verdadeiro propósi to que os move.

uNa minha última viagem a França, vi cc;>m profunda sã.tisfação
que os nosS·os jovens iniciados propagavam com extremÔ ardor a

difusão

do

carbonarismo.

Mas

acho

que

se

preci pitam

demais.

Segundo a minha ideia. transformam muito depressa o ódio religioso

em ódio político. A conspiração contra a Sé Romana não se deve
confundir com outr,os projectos.

• ilsto 'expor-nos-ia a ver gerininar no seio das sociedades secretas

ardentes

ambições:

estas

ambições,

uma

vez

senhoras

do

Poder,

podem abandonar-nOs. Temos que mobilizar o mundo, e um ambi

cioso que satisfaça a sua 'ambição coibir-se-á de nos seguir . . . Em
·

Paris não querem compreender isto;

mas

em

Londres

vi

homens

que compreendem . melhor os nossos planos. Fizeram-me propostas
dignas de consideração. Em breve tere.moS urna tipografia em Malta.

Poderemos impunemente e sob o pavilhão britânico, _cobrir a Itália
de livros e de partfletos . . . »

Quem era este príncipe de Carjgnano, que tinha sido mação e

carbonário. e que nll data da ca�ta de Picc,f?IO Tigre, em Janeiro de
1 822. era apodado d e traidor?
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1 l infame Carigna.no, corno os carbonários lhe- chamavam, era

tln Alberto de Sabóia, _filho de Carlos Carignano, que em 1789,
unntll"t o Piemonte foi invadido pelos exércitos da revolução francesa,
11t nigou aos revolucionár,ios.

O general J oubert, chefe das tropas vitoriosas, obrigou a abdicar

flt 1ll10 rei do Piemonte, Carlos Manuel IV, que se refugiou na ilha

111 "inrdenha, onde o seu primeiro acto foi revogar a ahdicação.

Jou bert encolheu os ombros. A n:iaioria dos partidários do rei

1 1111111111 aderido à sua causa. Entre eles, estava o príncipe Carlos de
1 •ttl"nano, pai de · carlos Alberto, que foi dos primeiros a passar-se
li yeneral republicano.
Joubert,

entusiasmado

Intimamente

pela

adesão

do

príncipe.

1urtpôs-lhe um bom negócio: Deixar-lhe-ia o palácio e as suas terras.
ili tJo que ele renunciasse aos seus possíveis direitos à coroa daquele
11 !uo, transformado em província francesa.
Carignane, que ·fStava quatro ou cinco degraus abaixo do trono,

h111unciou alegremente aos

seus quiméricos direitos,

hons e fez-se republicano fervoroso.

conservou os

Por esses dias nasceu Carlos Alberto. A revolução, contudo. não

11creditou na sinceridade republic�na de Carignano, e violou o con

vénio de Joubert. Confiscou os bens do príncipe e eilcarcerou-o em
Paris, onde morreu em meados de 1800.

Dez anos depois, Napoleão, considerando ds serviços que Carig

nnnó prestara aos franceses, quando

se

realizou

a

anexação

do

Piemonte à França, concedeu ao filho o título de conde e um� renda

anual de 100 000 libras, com a obrigação de adquirir em Paris um
palácio que não custasse menos de dois anos d e rendas.
A viúva de Carignano, filiada

na ,maçonaria. ent<io muito na

moda, voltou a casar, e confiou . a educação de seu filho a um protestante de Genebra.
Entretanto, o rei destronado, Carlos Manuel IV, abdica no seu

refúgio da ilha da Sardenha e entra nos Jesuítas. Sucedia-lhe o irmão
Vítor Manuel

1 , que, . não tendo filhos varões, considerava como

herdeiro daquela pequena coroa o último irmão, o duque de Gene-

vais, que mais tarde seria efectivamente rei, com o nome de Carlos

Félix.

Depois deste, que também não tinha herdeiros, o trono pertencia

a Carlos Alberto agora conde de Carignano, por mercê de Napoleão.
Carlos Alberto ouvju então o augúrio das bruxas de Macbeth:

riTu reinarás ! 1) Mas que significa ser rei da Sardenha, se nas posse

sões deste rei não se incluíam a Sabóia, Niza e ·o Piemonte, com a

formosa Turim? Dantes essas regiões pertenciam ao reino da Sar

denha. Agora mandava nelas NapoleãO.
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Não importa! E Carlos · Alberto começou a conspirar. A maço

naria recebeu-o com os braços abertos e dispôs-se a facilitar o cami
nho do trono, a troco de promessas formais.

Sobrevejo a queda de Napoleão, seguida da restauração dos reis

despojados por ele.

Vítor Manuel 1 abandonou a ilha e instalou a capital em Turim.
Agora sim, valia a pena ser rei da Sgrdenha., sobretudo quando

a maçonaria e os carbonários prometiam a Carignano ajudar-Jhe a

conquistar a Lombardia e Veneza, e a lançar-se de ali sobre os outros
reinos e principados, incluindo os do Papa.

A restauração tinha-se realizado em quase todas as partes em

sentido católico.
trabalhassem

Razão

suficiente para

que as sociedades secretas

febrilmente para desposar os reis actuais em

benefí

cio de outros príncipes, ligados a elas por juramentos e por ameaças.
Vimos na carta de P;ccolo T;gre que não consideravam difícil

de- atrair esta espécie de filiados num tempo em que os pretendentes

eram inumeráveis, por serem muitas

os direitos.

as dinastias e muito confusos

Mas às sociedades secretas não bastava a ajuda de príncipes des

tronados. Necessita.vam especialrnent� de filiar sacerdotes, prelados

e cardeais, para chegarem a possuir um Papa.

Um famoso chefe da Venda Suprema. que assina as suas Cartas

com o pseudónimo de Nuh;us, encarrega-se da orientação da alta
sociedade e CBcreve de Roma ao seu confrade Vnlpe, em 3 d e Abril

de 1834:

«Devemos chegar ao triunfo da ideia revolucionária através cie

um Papa . . . Há uma parte do clero que morde a isca das nossas dou
trirtas com gulosa avidez; é o sacerdotê que jamais terá outro em

prego além de dizer missa, nem outro passatempo além de esperar

num café o toque das Ave Marias, às duas ou às três da tarde para

ir dormir a sesta. Este sacerdote, que é o maior ocioso que existe

na Cidade Eterna, parece-me criado para nos servir de instrumento.

t pobre ardente, despreocupado, ambicioso; sabe-se deserdado dos

bens deste mundo; vive murmurando contra a injusta repartição de
postos e honras na Igreja ... Temos também um tipo de sacerdotes

corsos e genoveses que chegam a Roma com a tiara na mala. Desde

que na sua ilha nasceu Napoleão, não há um só destes corsos que
não se julgue um Bonaparte eclesiástico» .

Conseguem, com efeito, alistar muitos desses sacerdotes. 'Encon

tram maneira de acomodar a sua consciência com os seus deveres

de carbonários.

Pio VII vela, porém, sobre · o redil; descobre a intriga, e na sua
bula do 1 3 de Abril de 1 821 lança uma memorável excomunhão sob�e·
a seita.
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.J3ntre

outras

seitas - diz o Vigário de Cristo - é necessário

l111lllllr aqui um-a sociedade recentemente formada, que se propagou

111 toda a Itália e outras nações, e que, embora dividida em vários

1.-111os com diferentes denominações, conforme as circunstâncias, é

t 11\111onte uma só, tanto pela comunidade de opiniões e de propó
ltolt, como pela sua constituição. Geralmente dá-se-lhe o nome de
•ll'lodade dos Carbonários. Estes afectam um sirigular respeito e
11111 grande zelo pela religião católica pela doutrina e pela

1lq

pessoa

alvador, Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tiveram às vezes
11 \:rjminosa audácia de chamar seu Grão-Mestre
e Chefe da Socie.

1l�Hle11.

Os carbonários acolheram a bufa. pontifícia com hábil hipocrisi�.

1 Ingiram acreditar que o Papa, enganado, tinha cedido à influência

1lr1N austríacos. Assirri puderam continuar a conspirar com aparente
1 uspeito

à Igreja, procurando mais do

•11cerdotes.

que

nunca

a

adesão

dos

A habilidade com que apresentaram como únicos móbiles das

11ociedades secretas o amor à Itália e o ódio à dominação estrangeira.

ut,raíu muitos. A ambição e o orgulho, que nunca se extinguem, nem

11cquer rio coração dos sacerdote3, facilitaram o engano. Muitos deles,
mesmo

alguns prelados como

monsenhor Cocle, arcebispo

de Pa

lrasse, confessor do rei da.s duas Sicílias, Fernando II, fizeram-se

cnrbonários.

Para eles, O Papa tinha sido induzido em erro pelos austríacos.

No ministério das lojas e das vendas trabalhariam mai'S eficazmente

pelo reino de Deus e pela liberdade · de Itália.

Deus e liberdade. Esta era a fórmula de outro sacerdote, que,

de França, lhes dava razão. Defensor eloquer.te do catolicismo, for
talecido por uma legião de polemistas ferverosos,

padre da Igreja.

Ao gr,i to de

aDeus e liberdade11

passava por um

Lamennais tinha-se lançado a

uma ardente cruzada. Parecia que algumas das suas expressões rasa
vam os limites da pura doutrina.

Foi a Roma defender as suas ideias. O Papa e o Sacro Colégio

dispensaram-l�e acolhimento entusiasta, e chegou a dizer.se que vol
taria consagrado com a púrpura cardinalícia.

Era, pois, o apóstolo dos tempos novos, o cardeal por que os

carbonários ansiavam?
, Não.

Leão II, com i�piração mais divina que humana. des

cobriu-lhe o erro na doutrina e a soberba no fundo da alma.

Com voz serena e triste fez esta terrível confidência ao seu secre·

tá.rio de Estado, o cardeal Bernetti:

«O abade de Lamennais produziu-nos uma impressão de assom

bro. Na fronte desse sacerdote há um selo de heresiarca. Os seus
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amigos de França. e de Itália quereriam para ele o chapéu de cardeal.

Este homem está possuído deniais pelo orgulho para não obrigar a

Santa Sé a arrepender-se de uma bondade que seria injustiça, não
considerando mais do que as suas obras actuais . . . »
do

Na me.Jma carta em que o cardeal Bernetti aponta as palavras

Papa,

apontai as suas

próprias impressões.

uPara compreender

exactamente o que o Santo Padre se dignou manifestar-me, quis ver

de novo o abade de Lamennais, e convidei-o pua almoçar com o
seu companheiro de viagem. Com vergonha, ou melhor, com satis

fação da minha caridade. confesso que não descobri nada de infer
nal neste homenzinho doentio, cuja conversação faz tão pouca honra

ao génio. .

é evidente que o abade de Lamennais, depois de nos ter

defendido vitoriosamente nas suas obras e em jornais, gostaria de
nos fazer pagar a defesa, impondo-nos as suas doutrinas e fazendo

-nos aceitar os seus exagerosn.

Lamennais volta ai Paris. e o sombrio pressentimento de Leão XII

não tarda a cumprir-se.

Na Chenaie, sua pequena propriedade da Bretanha, Lamennais

funda uma espécie de Por! Royal, rodeando-se. de discípulos a quem

transmite o fogo que o devora: «Deus e liberdade ' »
Funda u m jornal.

O Fur"ro, e u m a agência eclesiástica para a

defesa da liberdade religiosa.

O Papa. nesse tempo Gregório XVIII, desaprova aquela defesa
O Futuro; Lamen

incendiária do catolicismo e ordena a supressão de

nais vai a Roma justificar-se, e regressa com o coração irremediàvel
mente dilacerado, porque o Papa não aderiu às suas doutrinas.

Aquele em quem os seus discípulos viam um segundo Bossuet,

foi um novo Tertuliano, · e afundou-se na mais' trágica das' apostasias.

Ele, que aplicou a si. na embriaguez do seu génio, as palavras

de }safas: «Ü Senhor fez de mim flecha escolhida para a sua a\java»,

viveu largos anos combatendo encarniçadamente a Igreja de Cristo,

e ordenou ao morrer que sobre
nenhuma cr uz.

a

sua

campa

não fos5c colocada

Nos começos de 1821 as lojas preparam no Piemonte a revolução

contra o rei Vítor Manuel 1. O sobrinho. Carlos Alberto de Carignano,

desempenha a meias o papel de conspirador, sem abandonar -de todo
o rei que o considera, mais que sobrinho, . seu filho.

Carigniano inicia-se na triste série de vacilações que hão-de con

duzi.Jo das lojas ao trono, do trono ao campo de batalha, à abdica·

çào e ao deserto. ·e lhe merecerão o sobrenome de 11Re tentenna»,
«Rei vacilantei�. que os famosos. · cartazes italianos consagraram.

A revolução estala, exigindo que o rei outorgue ao país uma Cons

tituição à maneira da que os espanhóis arrancaram a Fernando VII.
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A revolução de Turim

seria

fàcilmente dominada.

mas

Vítor

Manuel não quer que se derrame uma gota de sangue, e encarrega
o

sobrinho de ir negociar com os r�volucionários.

quer porque Carlos Alberto desempenhasse mal a sua missão,

ll UCr porque as coisas não puderam correr de outro modo, o resultado
roi a abdicação de Vítor Manuel 1.
Como este não tinha senão filhas. que não podiam subir ao trono.

pois no reino da Sardenh� imperava a lei . sálica. o rei abdicou a
tavor de seu irmão Carlos Félix, duque de Genevois. ausente de
T4-rim, .e nomeou ·regente do reino Carlos Alberto.
Chega a hora de começar a c umprir as promessas. Os revolucio
.
nários exigem que se outorgue· ao reino a constituição espanhola:
·

C'arlos Alberto curva-se e cede.

Mas ninguém, nem os que a exigem nem os que a vão promulgar,

conhecem como é a constituição espanhola. A muito custo conse
guem um exemplar dela. que o senhor Garrau possui como melhor
juri'scons�lto de Turirn. Vão pois. proclamá-la. às cegas. sem s<1her o
que contém, quando Garrau os adverle de que a constituição espa
nhola nãp reconhece

ª'

lei

sálica.

e.

por

conseguinte,

as

mulheres

podem subir aô trono; donde se deduz que se o senhor da Sardenha
adepta,

ip.w facto

recairá a coroa em Beatriz. filha mais velha de
.
Vítor Man uel 1. casada com o duque de M odena.

a

Momentos d_.e perplexidade. A Carlos Alberto não lhe · convém
· que a coroa passe para a princesa Beatriz. ma_s pa'ra Carlos· Félix.
que não tem filhos. e de quem ele será o herdeiro.

Resolve-se, pois. proclamar a Conslituição espanhola. amputan

do-lhe o artigo segundo o qual as mulheres podem reinar.
M a s Garrau nota

um

segundo

inconveniente:

Constituição

a

espanhoJâ, no C:1.rtigo primei ro.. declara que «a religião católica. apos

tólica, romana é a religião do Estado11 .
. Como

va-i

um

príncipe

inspirado

pelas

vendas

e

pelas

lojas

incorrer no çiespropósito de dar ao seu povo uma constitl1içào reaccio

nária? Fora também com este artigo.

Feitas eStas duas correcções. o regente promulga a constituição

espanhola, quê começa a vigora.r nos Estados da Sardenha.

'Tl,ldo se , faz precipitadamente para pôr o novo• rei. Carlos Félix.
na presença de factos consumados.

Mas Carignano não está sqssegado. Acossado pelo remorso. teme
a cólera d e . Carlos Félix, que odeia as sociedades secretas· e vai des
cobrir o verdadeiro fundo da intriga . .

Para o seduzir mandou um· mensageiro fiel · que lhe relatasse da

maneira mais conveniente o que �e passava. e convidou-o a vir a
Turim.
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Carlos Félix nã'o mordeu a isca. Furioso pelo d u plo papel q e

seu

sobrinho

desempenhou, , como

carbon á. rio

e

como

rege te.

nega-se a reconhecer a abdicação do irmão e a constituição. C6mo

v
( que

primeira medida, desterra Carlos Al berto, prendendo-o em Nl ara,
nos limi tes do Pi emonte. quase nas garras d a política a ustríaç
vigiará melhor do que a sua, o ambicioso, mas débil príncipe.
f

Como Vítor Ma nuel i nsiste na abdicação. começa o réinado de

Carlos Fél ix, que no seu primeiro decreto desfez a i n trig

/ das

lojas,

em que não tem confi a nça. em bora o jovem príncipe l ha afiance e m

românticas cartas d e a rrepend i mento.

Carlos Alberto não se resigna a perder os seus direitos. Escreve

ao rei da França. ao t z a r da Rúss i a. a outros príncipes e ao próprio

Papa a fim de q u e i n tercedam por ele. Dá m ostras de remorsos e

abandona todas as relações com as sociedades secretas, a ponto de

estas o considerarem traidor. e os carbonários o condenarem à morte.

Toda a sua vida viveu. segundo ele mesmo diz, entre o veneno

e o punhal. Talvez exagere, mas não há dúvida que os seus antigos
amigos lhe ganharam desprezo ou ódio, ao verem a transformação

da sua conduta, para só ganhar o perdão par·a Carlos Félix.
Mas este não acreditava nele, e escrevia a Vítor

Manuel:

«Ainda

que faça a penitência de um anacoreta, ainda que se discipl ine até

verter sangue, não se deve encarar a sua conversão como sincera» .
E acrescentava, com duro sarcasmo: «Penso que o s grandes bigo

des do príncipe de Carignano são mais próprios de um carbonário .

do que de um convertido. Só Deus lê nos corações. Ele pode ter

feito o m ilagre da sua conversação, mas ainda não fez o de me con-

. .»

vencer a mim dela .
de

,

Algum tempo depois oferece-se a Carignano uma oportunidade

provar

a

sua. sj nceridade:

Luís XVIII resolveu enviar um

a

guerra

exército

de

França

em

Espanha.

contra os revol ucionários

espanhóis, que fizeram jurar a Fernando VII aquela constituição pro-

clamada em Turim por Carlos Alberto.

·

Se agorai mesmo Carlos Alberto assenta praça de soldado nas

tropas francesas que vão combater os revolucionários, o rei Carlos
Félix porá de lado os seus receios contra ele.

Carlos Félix demora a conceder-lhe a autorização. O príncipe

escreve carta após carta.

Mostra-se impaciente por correr a aven

tura «para que a infame constituição seja destruída no mesmo lugar
onde nasceu » .

Por fim, o r e i consente, m a s nomeia um general d a sua con

fiança para que constantemente acompanhe o príncipe e impeça qual

quer comunicação deste, directa ou i ndirecta, com os revolucionários
espanhóis . . .
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Carlo6 Alberto participa em diversos combates, porta-se valen
temente na tomada de Trocadero e regressa com fama de herói.
Para os carbonários, o heroísmo

dq

seu antigo

filiad o

é

um

crime. As cartas anónimas com ameaças de morte chovem sobre ele.
Berchet, uin

dos

poetas que antes o tinham elevado,

escreve

versos contra ele, e o seu canto difunde-se em toda a Itália: aCarig
nano: o teu lugar estava assinalado entre os heróis!
um cam.i n ho infame. Traidor

!

Mas preferiste

Entregaste aos reis a tua. pátria e os

companheiros que tiveram fé em tin .
Carlos Felix ainda não acredita nele. Supõe que tudo sacrifica
ao afã de vir a ser rei, e que então voltará a ·entregar-se aos car�
bonários.
Carlos Alberto está disposto a demon�trar o contrário, seja d e
que maneira for, e condescende e m assinar um documento pelo qual
se compromete. quando subir ao trono, a conservar i ntactas as bases
fundamenta.i s e a força orgânica da Monarquia.
Nos últimos dias de Janeiro de 1 824, Carlos Al berto assinou
'
aquele estranho compromisso redigido por M etternich. A mão do
Governo austríaco andou também naquele negócio de dinastia.
A reconciliação fez-se, por fim, mas nunca foi cordial a amizade
entre o tio receoso e o sobrinho arrependido.
Em 1 83 1 morreu o rei Carlos Félix e subiu ao trono o príncipe
de Carignano.
Em

França, desde o ano anterior,

da· revolução e das lojas,

que,

reinava Luís Filipe,

filho

cumprindo os seus pactos, fomenta;va

a revolução em Itália, especialmente na Romagna, que pertencia aos
Estados Pontifícios.
Os sobrinhos do imperador Napoleão

1, filhos de Hortênsia,

ex-rainha da Holanda, filiados no carbonarismo, figuram

entre os

cabecilhas revolucionários. Chamam-se Carlos Luís e Luís Napoleão.
Carlos Luís, o mais velho, escreve ao Papa Gregório
carta no

estilo

do

grande Napoleão,

constrangendo-o a

XVI uma

renunciar

ao poder temporal e ameaçando-o de tomar Roma. Mas nem o Papa
responde, nem ele tem tempo

de

realizar

o

seu

plano,

prosaica doença o afastou do campo de batalha. A

pois

uma

1 1 de Março

de 1 83 1 , numa pensão de Forli, morreu de sarampo degenerado em
broncopneumonia..
O outro irmão, Luís Napoleão, sai com vida da aventura car
bonária, mas com escassa glória.
A Áustria mandou tropas em apoio do Papa, e os revolucionários
retiraram-se até Spoletto.

É arcebispo de Spoletto um homem de trinta e seis anos, mon

senhor João Mastai-Ferretti. Em certo momento, os revolucionários,
a contas com o saque da cidade, são cercados pelos austríacos. Vão
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cair pris.ioneiros. serão fuzilados. Salva-os o arcebispo, que lhes . tira

as armas e lhes dá mC_ios para passarem a fronteira. Entre os socoríi

dos elicdntra-se o segundo filho da rainha Hortênsia. Pela primeira

ver. na história se encontram . frente a frente Luís Napoleão Bona

parte. que se há-de chamar depois Napoleão

Ili, .imperador dos Fran

ceses, e monsenhor Mastai-Ferretti, que será Pio IX.

Como os revolucionários estjvessem prontos a recomeçar, con

tando com o apoio do rei de França, M etternich, ministro omni

potente do imperador da Áustria, ameaçou Luís ·Filipe com a guerra,

�e pretendesse arvorar-se em

chefe da propaganda · revolucionária.

Devido a essa enérgica intervenção. sucedem-se dez

relativa paz.

anos

de

Assim chegámos ao ano de 1 84 1 . quando D. Bosco se instafa em

Turim e começa a trabalhar na sua gjgantesca obra - o ensino da

juventude operária muito especialmenie. e . o regres:o daquele povo

envenenado pelas seitas às práticas católicas.
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ASSADOS o atordoamento e,a admiração dos primeiros dias. que
P descobrem os seus olhos nos cantos da populosa capital do reino?
Miséria materi.al e miséria moral. Miséria dissimul�da pelo esplendor
da corte, pela actividade das indústrias. pelo renome das escolas.
Bando de rapazes, de todas as aldeias do Piemonte. e até da
Lombardia, que vêm buscar trabalho. passa.h1 por . fábrirns e ofi·
cinas e acabam decepcionados. perdendo na ociosidade os bons
costumes do campo.
Sempre que D. Bosco vai pa5:sear, instintivamente vai até os
�ítios onde se reunem grupos de rapazes sem trabalho. Quisera entrar
na sua_. amizade, mas já não pode, como fazia em Chieri, atraí·los
com habilidades de prestidigitador. A dignidade de sacerdote difi
culta a empresa.
Ele:; mesmo desconfiam .dele. Há tantos clérigos desdenhosos.
que não gostam de tÍavar relações com rapaze:; da sua laia.
Como excepção, encontram-se um D. Cottolengo. um O . Cafasso.
que atraiem com doçura os filhos do p.ovo.
Com que sorriso lastimoso pensa D. Bosco nas palavr:i::. de
D. Cottolcngo, que um dia achou muito fraco o pano da sul-1 sotaina!
Onde estão os meninos que hão-de puxar pôr ela de um lado para
o outro ·1lté a romper? Senhor. onde està-0 os meninos .que tu queres
que eu eduque? Onde estão os cães, os lobo� e as raposas do meu
sonho?
À força de passar por aqueles sítios pnde eles se reuniam. alguns
rapazotes ":cabaram por se aproximar dele, chegandq até a. acom
panhá-lo. Uma medalha, uma castanha assada. alguma imagem.
era o que podia ofeíecer-fhes. Ma..; mais do que isso valiam as �uas
palavras e os seus sorrisos. O sorriso de O. Bosco! Toda a alma
estava nos seus olhos e nos' seus' lábios. na sua alma, que afastava os
demónios com o esplendor da sua alegria.
Eu tenho para rnim,' e digo-o de passagem, que quem nüo ·tinha
encontrado nas mil e uma histórias ,Que de O. Basco se escreveram,
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o seu sorriso, não conhece a vida de D. Bosco. E, ·se ao lê-las não

aprendeu a ser amável e alegre como ele com toda a gente e em

todos os momentos, não é verdadeiramente &eu discípulo.

Já os rapazes o e:;peram às horas a que é costume passar; já o

seguem pelas ruas e praças até à porta da Casa Pequena. ou das

cadeias, ou dos hospitais, que visita a miúde, ou até ao Convict6rio
eclesiástico de S. Francisco de Assis, onde vive.

Num dos últimos dias desse Outono, numa manhã rigorosa que

parecia lriverno, D. Bosco estava a parament'a.r-se na sacristia para

celebrar missa. Era. 8 de

Dezembro,

Se Ela lhe inspirasse o que devia fazer!

festa

da

Santíssima

Virgem.

b muito cedo. O sacristão acaba de aQrir a porta. Um rapaz

meio morto de frio cola-se atrás dele, atraído pelo calor que reina
na igreja, e talvez pela esperança de alguma· esmola.

Com-0 não conhece o terreno, depressa se encontra na sacristia

diante daquele sacerdote paramentado, que reza, de pé. com os olhos

fechados.
O

sacristão, um tal José

Comotto,

ira�cível

e

rezingão como

costumam ser os sacristães, leva-se dos demónios por ter de ajudar
à missa a D. Bosco, porque não veio nenhum dos rapazes que costu
mam auxiliá-lo.

Volta à sacristia e vê o recém-chegado, imóvel, a quatro passos

de O. Bosco.

.
- Bom, aqui está est� - exclama satisfeito. entregando-lhe o
·
missal-. Tu vais ajudar a esta missa.
O rapaz recua· sem tocar no livro.

- Não sei o que é isso.

- Como não sabes? F, o missal! Tens de ajudar a esta missa.

- Não sei, nunca o fiz.

- Então, se não sabes, que vens cá fazer'!

- Tinha frio! - murmura t'imidamente o rapaz.

- Com que então, frio? - exclama Comotto, enfurecido --. Eu

te vou dar o calor!

Pega num espanador e desencadeia sobre ele uma tempestade

de pancadas. O rapaz foge, sem atinar com a saída. Apanha mais

pã.ncadas, começa a chorar, e por fim, dá com a porta.

D. Bosco, abstraído na oração preparatória, só repara no que

se acaba de passar quando o rapaz ia a fugir pela praça.

- Que fez, Comotto? - pergunta-lhe severamente o sacerdote -

Por que castigou esse menino?

- Porque. se meteu na sacristia e não sabe ajudar à missa.

- Isso não é motivo para lhe bater.

O sacristão percorre O . Bosco de cima abaixo com os olbos.
-E ao senhor que lhe importa? - replica-lhe desdenhosamente.
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- Sim, importa-me muito; esse ra.paz é meu amigo; ch�me-o

num instante . . .

- Não faltava mais nada! . . .
__: Se não o chama, direi ao reitor como trata os meninos . . . Vá!
O sacristão re3munga uma imprecação

toder!,

em

piemontês:

Tod_er,

mas corre a procurar o fugitivo. Encontra-o na rua, tran

quiliza-o e consegue trazê-lo à presença de D. Bosco.
Este acaricia-o. fala-lhe com carinho:

- J á ouviste missa?
- Não!

- Bom, vem comigo� ouvi-la-ás e depois tenho que te dizer

alguma · coisa de que mu.ito hás-de gostar.

Atordoado e assustado, o rapaz consente em levar o missal e

acompanhar O. Bosco até ao altar, para não ficar em frente daquele

sacristão com cara de poucos amigos. Mas ali termina a sua ajuda.
Depois da missa, D. Bosco leva-o ao quarto sem outros móveis

além de um armário e de um banco de madeira. Oiçamos de que
falam.

- Tens cara de bom rapaz . . . Não é verdade?

Não há resposta. Mas um sorriso ilumina a cara pálida e tímida

do rapaz.

- Como te chamas?

- Bartolomeu Garelli.
- De onde és?

· - De Asti.

- Qual é o teu ofício?
- Pedreiro.

-Como se chama o teu pai?

- Não tenho pai: morreu.
- E a tua mãe?

- Também morreu.

-- Estás só no mundo?! . . . Quantos anos tens?

- Quinze. dezasseis; não sei ao certo.
- Sabes Jer e escrever'!
-- Não sei nada disso . .

-- Fizeste a primeira comunhão?

- Não.

·- Não vais ao catecismo?
·- Não; nunca.

·- Não gostarias de ir?

- Não!

O gesto é rotundo, mas D . Bosco adivinha que naquela negação

há mais timidez do que má vontade, e pergunta-lhe docemente:
- Porquê?
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- Porq9e eu sou grande e não sei nada, e os meus companhei
ros pequenos saberiam mais do que eu.
.......:. Vejamos, Garelli;

se eti te ensinasse a ti sOzinho. virias a

minha casa'!
O rapal fica calado.
- Que dizes? Não queres vir?
- Sim. Mas se não estiver ali aquele homem que me bateu.
- Eu vou arr<lnjar isso. Ninguém te fará mal; virás só, ou se
'
quiseres; com outros companheiros._ e eU· te esperarei aqui mesmo.
Quando queres começar a aprender o catecismo?
- Quando o ·senhor disser.
.....__ Esta tar.de?
- Sim.
- E não é melbor agora mesmo'!
- Está bem. Com muito gosto.

Já" que a Santíssima Virgem, no dia da fua festa, lhe mandava

aquele primeiro aluno, D. Basco não ia deix�-lo escapar. Ajoelha-se,'
,
e com a . emoção de quem vai irliciar Uma etapa solene na sua vidà,
reza uma Ave Maria.

'

Aquela Ave M � ria foi como o . grão de · mé>staída da parábola.
Muitas outras, milhões d� milhões, brotariam dess� imperceptível

semente, que não ·caiu em· t�.rra estéril.
No domingo seguinte, Bartolomeu Garelli apresenta-se na sacris
tia com outros . seis rapazes da sua condição, aprendizes de pedreiro,
mas mais habituados a . correr as ruas do que a mexer no� livros.
D.

Rosco " recebe-os. entretem-os contando-lhes histórias, pon�o

em jogo o .'ieu engenho alegre e fecundo. Começa a ensinar-lhes a
doutrina cristã. e termina fazendo-lhes cantar uma canção que ele
mesmo compôs.
Essa é a origem das famas-as reuniões de rapazes, que ele chamou

Oratórios festivos.

De semana para s.en:rnna foi auinentando o número dos que con
corriam ao pequeno quarto onde D. Bmco ensinava com palavras
fáceis de reter e com histór.ias encantadoras.
Para aqueles pobres pequenos da rua era uma novidade e uma
maravilha ver que alguém se i nteressava pelo seu bem. Terminada
a lição, o sacristão, seduzido por alguma prenda ' de D . . Bosco, e

sobretudo. ganho pelos· seu:; bons modos, deixava-os divertirem-se na

praceta contígua à Igreja de S. Francisco d e Assis.

Durante a semana, D. Bosco corria as fábricas e os sítios onde

se construíam casa&, . e procurava empregos para os seus protegidos.
Ao passar por uma · daquelas construções, ouve um dos pedreiros

cantar uma canção muito bonita e muito popular. Não entende a
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letra. mas pega 'num lápis e num caderno. risca um� pauta e aponta
us

notas para as fixar.
Vive em Turim

um grande poeta italiano. fam0so em todo o

mundo pelo seu livro A s

ininlws prfsdes.

D. .Bosco conhece-o e falou

com ele. pois Sílv.io Pellico vai confessar-se a miúde com n. Guala.
o fundador e · dirC-ctor do Convictório Eclesiástico .

ObedecendO a uma inspiração repentina. vai em busca do autor

Cle À.\· minha.\· prisõt•s, que· vive no palácio da marquesa de Barolo.

e pede-lhe que componha uma poesia em honra do Anjo da Guarda.

capaz de se adaptar àquela música.

Silvio Pellico compõe então Ôs deliciosos versos A njo do mt•u
Deus, que uma ou duas semanas depois correm já na tioca dos rapa

zes de D. Basco. e que ainda agora se cantam nos colégios sale
sianos. e se hàó-de cantar pelos séculos dos séculos.
Cóm certeza que o compositor d a canção que Os pedreiros can

tavam não imaSi11:ou o destino da sua música.
'
llEm pouco tempo - dizem as Mnnória.\· - encontrei-me rodt:ado

de rapazitos obedientes e laboriosos. cuja conduta. tanto nos dia� de
trabalho como nos dia:; de festa. eu podia garantir».

Não pensemos que esses rapazes eram a nata da cidade. Muito
.
pelo contrário. D. Bosco lançava a rede às águas · revollas e cheias
de lodo dos subúrbios. _dos bairros populares. das ruas. das praças

e dos cantos baldios. Pescava de tudo . Ficava até mais contente com
o peixe mau do que com o bom.
uA

um - conta ele mesmo - levava-o a casa dos

pais.

donde

dedicado ao

prisão. tOr

tinha .fugido; a outro, que era mandrião e vagabundo. arranjava-lhe
patrão,

trabalho:

alguns

recém-saídos da

navam:se modelos de camaradas: aqueles ignorantes das coisas da

fé. instruiam-se na religião.

.
No ed ificio do Convictório há um bom p;itio. que o reitor cede

a

D. Bosco para que os seus rapazes brinquem mais abrigados do

que na descampada praceta de S. Francisco.

Mas o alvoroço que eles armam perturba o sossego daquela casa

dt: altos estudos e dei oração." As queixas multiplicam-se, .e alguns·

sacerdotes que não compreendem o -bem que o Oratório festivo faz.
começam a colocar pedras no caminho de D. Basco.
D.

Rosco · terá

neste mundo a herança

que tiveram

todos os

santos. e que teve .o Divino Mestre: a contradição. a perseguição.
Mas, com a sua

paciência,

palavras do Espírito Santo.

mostrará a sua doutrina. conforme f'S

Os seis primeiros camaradas de

Bartolomeu

Garelli

tinham-se

multiplicado por dez e por vinte. Se tivesse tido um local amplo.

seriam cem vezes mais. Havia dois escassos anos que o Oratório

existia.
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Em 1843, D. Bosco, nas férias, começa a ir ao santuário de
Santo Inácio, na aldeia de Lanzo, a pregar retiros a leigos. Desde

então até 1875, não deixou de ir nenhum a.tio, e durante muitos, fez
a viagem a pé, saindo de Turim às três da manhã para chegar a

Lanzo às dez. A sua saúde estava longe de ser boa, mas a vontade
e a abnegaçãa infundiam-lhe um vigor portentoso.

Nessas férias voltou à sua aldeia natal, e visitou em Castelnuovo
o seu antigo protector, D. Cinzano. Estava o velho pároco embe
bido na leitura de um livro que fazia grande furor na Itália, como
até, aliás, em toda a Europa: a obra do abade Gioberti O primado
civil e moral dos italianos.
D. Basco pega no livro que tanto maravilha D. Cinzano, folheia-o
e faz uma careta desdenhosa, que deixa o bom velho espalitado.

- Meu querido senhor vigário, desconfie dessa doutrina, que
não é tão calólica como parece.
- E porquê?
- Porque o abade Gioberti não leva uma vida de sacerdote cató-

Jico, e não pode ter uma cor na vida e outra na doutrina. Vive
em Bruxelas, tem relações com Mazzini e com outros conspiradores.
Ensina Filosofia num colégio protestante; há anos que não celebra
missa; não reza o breviário e não se veste de sacerdote, mas de leigo . . .

Tudo isso chegaria para fa�er esse livro suspeito.
Voltou a folheá-lo e l�u em voz alta algumas passagens, comen
tando-as.
- Como todos os reformadores do catolicismo, Gioberti não se
contenta com expurgá-lo. Quer transformá-lo. . .

D. Cinzano, que é teimOso, meneia a cabeça e resporide n o seu
doce piemontês, sorrindo:

- Don Bosc! Don Bosc!, til ses un sant baloss!

Três anos depois, a Igreja punha no fndicC. todas as obras do
abade Gioberti. O inocetite olhar de D. Basco tinha intuído a sua
mal!cia• .
E m Turim, além dos estudos e do Oratório festivo, que vai cres
cendo como planta vigorosa, confessa, prega, administra os sacra
mentos nos hospitais, nos asilos, nas prisões.

Confessar é a sua vocação. Nunca se esgota peta fadiga. Costuma
estar horas e horas, com os pés frios, num recanto gelado, ouvindo
penitentes, que se renovam à sua volta. Quanto mais fortes são os
pecados de que se acmam, mais alegria sente, vendo de modo tão
palpável a acção da misericórdia divina.
Quando se aproxima dele um novo penitente, o seu olhar sagaz
descobre, antes de que o outro abra a boca. que espécie de pecados
são os que o atormentam e o levam a seus pés. Adivinha-lhe a hesi
tação e a vergonha, e alenta-o com palavras como �taS;
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- Repare, meu amigo; hoje só tenho tempo de confessar culpas

graves; de modo que se você não me traz senão bagatelas, peço-lhe
que deixemos para mais tarde esta confissão.

O penitente começa a sentir-se mais animado, mas ainda vacila.

D. Bosco acrescenta:

- Se tem culpas graves, deite-as sobre mim. Eu ficarei contente,

e o Senhor ficará ainda mais contente . . .

-Oh, não cuide que vai ficar satisfeito comigo ! - exclama com

voz surda e comovida o penitente.
- Gracas

a

Deus !

quantos anos há que não se confessa? . . .

Fale-me como a um amigo que tem o poder d e perdoar e m nome d e
Deus! Fale-me como a o próprio Deus, que sabe tudo o que me vai

dizer!

Não era possível, por imensas que fossem as culpas de quem s.e

ajoelhava aos pés de D. Basco, negar-se a relatá-las a quem lhe
falava daquela maneira.

D. Basco tinha confessado nas prisões, e conhecia a vaidade

que os criminosos têm dos seus delitos. Os maiores delinquentes eram

os mais reputados. Gozavam com . a sinistra fama dos seus crimes,

falavam deles com vanglória, chegavam a desprezar os culpados de
pequenos delitos. uQue me vai dizer a mim, que estive nas galeras

doze anos ! » «E a mim, que fui condenado à morte, e o rei me comu

tou a pena!»

Essa franqueza brutal, esse orgulho do crime, a maior parte das

vezes não era outra coisa senão necessidade de se confessar, de des

carregar a consciência sobre um peito amigo. D. Bosco compreen
dia-o e encaminhava até para o bem o instinto reservado daqueles

desgraçados.

Fora das prisões procedia da mesma forma, porque há muitos

crimes que a justiça humana ignora ou não castiga, mas que esma·
gam como um torno o coração do culpado.

Os hospitais e as prisões naqueles tempos não eram como hoje.

Na prisão não havia celas

mas

grandes

salas

que

encarceravam

centenas de presos. D. Bosco, para confessar, procurava o recanto

mais tranquilo, por ser mais retirado, e às vezes o mais sujo, junto
do lugar infecto que a todos servia de retrete.
Não havia cadeira. Tinha

de

sentar-se

numa

tábua

ou

num

molho de palha podre, que· já nem de cama servia. O penitente ajoe

lhava-se a seus pés, apoiava a fronte na própria cabeça de D. Basco

e despejava no seu ouvido santo· as coisas nefastas que Jhe roíam

a consciência. Nessa posição, agachado, ora à direita, ora à esquerda,

e nesse lugar pestífero, passava tantas horas, que por vezes a noite
o surpreendia.
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Não era possível sajr da prisão, porque ao toque de Trindades

fechavam as portas e o alcaide levava as chaves. Ninguém saía até
ao dia seguinte.

Os carcereiros. amigos de D . Basco e também seus penitentes.

corriam espavoridos à procura do superior. Não era fácil encontrá-lo

àquela hora. nem ia dispensar-lhe bom acolhimento. O provável é
que os mandasse passear e condenasse o imprudente sacerdote a dor

mir no presídio por ter infringido o regulamento.

D. Bosco sorria e aguardava, e, quando, por fim, lhe abriam a

porta, eram já onze ou doze da noite. Má hora para chegar ao Con
victório Eclesiástico.
O superior, teólogo Guala, admoestava-o severamente:
- Como é isto? Não conhece o regulamento da casa?
- O senhor! Se visse o que há que fazer na Piccola Casa, no

hospital e na prisão!

- Será assim , mas isso não é motivo para chegar a estas horas.

Se há muito que fazer, deixe-o para outro dia, e, antes de mais nada,
cumpra o regulamento.

Sem se ressentir, D. Bosco pedia desculpa e subia para o seu

aposento.
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PROXJMA-SE o momento em que deve abandonar o Convictório.
ideia de se fazer missionário ou religioso. Agora peosa nos capuchi
nhos. Tem alguns amigos em dois conventos dessa Ordem, que já tem
visitado.
Mas atrai-o mais, talvez, a ideia de penetrar nas terras selva
gens para pregar o Evangelho e sofrer o martírio. A Congregação
dos Oblatas da Virgem Maria tem as suac: oreferências, porque nesses
anos fala-se muito de conquistas espirituais nos países pagãos do
Extremo Oriente. E, já que ama tanto as crianças, como não pensou
antes nos milhares e milhares. de criaturinhas que morrem sem bap
tismo naqul'las misteriosas regiões?
Cá está! Será Oblato da Virgem Maria!
Com o ímpeto generoso de todas as suas resoluções, consagra
todos os minutos livres ao estudo de Jínguas, espanhoJ, inglês, fran
cês, instrumentos preciosos para um missionário. Consulta o seu con
íessor, D. Cafasso, que sacode a cabeça irânicamente:
-Não pensava também em ser alfaiate? Como vai a alfaiataria?
D. Cafasso alude àquele sonho que D. Bosco lhe contou, no
qual se via cosendo retalhos de diversas fazendas e cortando fatos.
Um dia. ansioso por acabar com as dúvidas, prepara a mala e
apresenta-se a D. Cafasso.
- Venho dizer-lhe adeus.
-Para onde vai?
- Quero ser Oblato da Virgem M'aria.
- E a alfaiataria? Vá. deixe a sua mala
venha falar comigo ..
- Já resolvi ser missionário!
-N:io. você não pode ser missionário. N5o pode andar uma
milha em carruagem fechada, sem enjoar de morte. e pensa atraves
sar o Oceano!.. Não. Deus não quer que você seja missionário ...
Deixe-me pensar a mim..

A Que há-de fazer-se? Para onde há-de ir? Volta a assaltá-lo a

e
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D. Cafasso adivinhou sobrenaturalmente a missão de D. Bosco.
Nem só no centro da Ásia e da África, nas regiões inexploradas

da América, há infiéis para evangelizar. Também os há em Turim
e em Roma, e em todas as grandes cidades.

Com a sua costumada humildade, D. Bo!':co renuncia ao projecto.
D. Cafasso encontrou para ele um lugar, que lhe permitirá dedi

car-se aos seus biricchini, os seus rapazes, sem abandonar a cidade
de Turim, de que tanto gosta.
A marquesa de Barolo

vai

pagar-lhe

50

liras

mensais,

como

director espiritual do Ospedaletto, um hospital de crianças por ela
fundado .
Magnífica e ao

mesmo tempo curiosa figura a da marquesa

de Barolo. É uma grande dama francesa, Julieta Colbert, viúva de
um dos homens mais ricos de Turim. Não tem filhos, e gasta, sem
regatear, a sua grande fortuna em obras de caridade e em fundar
instituições piedosas, colégios, hospitais, asilos, e em mandar vir do
estrangeiro irmãs de Congregações novas, para tratarem delas.
Durante a cólera de 1835 viram·na cuidar pessoalmente dos em
pestados.
A sua morte revelou as suas penitências. Usava cilício. Mas não
era tudo. Também queria fundar Ordens religiosas, e não se con
tentou com uma. Funda duas: as irmãs de Santa Ana, para cuidar das
meninas pobres, e as irmãs de Santa Madalena, para reeducação das
desencaminhadas. Moveu céu e terra, e em seis meses conseguiu do
Papa Gregório XVI a aprovação das suas Constituições.

Além disso tinha um salão, um dos mais aristocráticos salões da
corte de Carlos Alberto.
Poetas, filósofos, escritores, políticos, homens do mundo, dispu

tam para comparecerem naquele salão. E um título difícil de alcan·
çar, e mais ainda de conservar, porque a marquesa de Barolo é austera
e exigente. Bem o sabe o seu secretário, Sílvio Pellico.

O doce autor de As minhas prisões deixou as más companhias.

Já não é carbonário. É um rouxinol que fez o ninho no beiral de
um príncipe.
Costuma passar horas no salão privado da marquesa, despachando
a sua correspondência, abundante como a de um primeiro-ministro.

Ela, no vão da janela, cose ou faz malha para os seus pobres. Nin
guém diz palavra enquanto ela não fala. O seu novelo roda para o
chão e ouve-se a sua voz misteriosa:
- Sílvio! Apanhe-me o novelo!

E o autor de Francesca Rimini vai prazenteiro em

busca dÓ

novelo caído.
Com uma olhadela, na primeira entrevista, a marquesa de Barolo
mede a estatura

do

seu

novo protegido, aquele

jovem

sacerdote
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t111e o teólogo Borel lhe apresenta. Que haverá debaixo daquela pobre
otaina, detrás daquela fronte pálida que os cabelos negros fazem
pnrecer ainda mais pálida? Não será um pouco tímido? Não lhe
disseram que queria ser franciscano e também missionário? Isso deve
11ignificar que a sua vontade é volüvet . Melhor! A nobre dama tem
vontade suficiente para que todos os seus colaboradores se possam
dispensar de a ter.
Satisfeita com essa primeira impressão, conversa amàvelmente e
fica contente de poder resolver-lhe todas as dificuldades. D. Bosco
não quer abandonar os seus biricchini? Bom! Que os reúna nos seus
aposentos, que vão ser vizinhos dos do teólogo Borel.
- E também nos meus! - diz este.
Os dois amigos desde esse instante vão trabalhar de alma

e

cora

ção nos Oratórios festivos, na engenhosa ideia de D. Bosco para
atrair os rapazes vagabundos de Turim.
No domingo, à hora costumada, vêm chegando ao novo local
os biricchini de todos os lados da cidade. Juntam-se mais de duzen
to$. e os seus gritos, os saltos, as travessuras, alarmam a vizinhança.
Qú.em é este sacerdote extravagaHe que se rodeia de tais mal
teses? Não sabe, acaso, a marquesa. de Barolo o barulho que armam
em casa, metendo·se em todos os cantos, acendendo lume, enlor·
nando água� partindo as vasilhas'! Pois em hreve o saberá.
Acalmam-se logo, quando, D. Bosco no seu quarto, e o teólogo
Borel no seu, explicam o Evangelho e confessam os que o querem
fazer, e depois, em alegre procissão, vão pelas ruas a cantar, até
uma igreja, onde ouvem missa.
Faltavam vários meses para acabar o edifício do Ospedafetto,
que D. Bosco ia dirigir. E a marquesa quis dar outra prova da sua
benevolência, consentindo que transformassem em capela dois dos
seus grandes quartos e contribuindo com noventa liras para a orna·
mentação.
D. Bosco tinha prévia autorização do arcebispo.
No dia 6 de Dezembro de J 844 inaugurou, pois, a primeira
igreja, das muitas que devia fundar. Dedicou-a a S. Francisco de
Sales, modelo perfeito de paciência e doçura, as duas grandes qua
lidades de quem ensina crianças.
O conjunto deste trabalho sobre.humano assombra, realizado em
poucos anos por um pastorzito analfabeto. E assomhra ainda mais
considerando os obstáculos que teve de vencer.
O Oratório festivo, naqueles quartos do Ospedale110, não durou·
muito.
Creio que já o disse. Os biricchini de D. Bosco não constituíam
a fina flor da juventude de Turim. Pelo contrário, alguns eram rapa
zes recém-saídos da prisão; os melhores, vagabundos sem trabal o,

�
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sem morada fixa, e todos, de escassa ou
Ensurdeciam com os gritos e cantos a

sem

nenhuma

casa

inteira

educação.
e

a

ruela

próxima. Escandalizavam as boas religiosas do refúgio; alvoroçavam
as quatrocentas jovens, apanhadas também na rua; perturbavam a paz

de todo o bairro.

As queixas da.s irmãs e dos vizinhos chegaram à marquesa de

Boro1o. Aproximava-se também a época em que se ia inaugurar o

hospital, cujos doentes ne\.'.:essitavam de silêncio e de tranquilidade.
Por desgraça, a marquesa de Barolo gostava de flores. Não tar

daram em levar-lhe más notícias de u m roseiral plantado à entrada
do Ospedaletto. Os biricchini daquele extravagante sacerdote tinham
-no cortado.
Foi a gota que fez transbordar o copo. D. Basco recebeu uma

azeda repreensão da caritativa mas enérgica dama, e uma ordem
terminante de nunca mais reunir ali os seus rapazes.
Sobrava-lhe razão. O mesmo D. Bosco lha dava. Na verdade,

os seus amados biricchini mereciam voltar à prisão.

Não se afligiu muito; j á sabia para onde havia de os levar, e

não para muito longe dali. Para o cemitério de San Pedro in Vi11cofi.
onde havia uma capela e um campo santo, rodeado de largos corre
dores.
Não precisava de mais nada; os seus hiricchini, também não.
Uma capela para as funções, um corredor para estarem abrigados
nos dias de chuva e um sftio baldio para jogar o berlinde.
D. Tesio, o capelão do cemitério, que se aborrecia de olhar pela
janelita do seu aposento, por cima do telhado, só vendo campas e
lápidas alegrou-se com a visita de D . Bosco.

- Traga, traga os seus bidcchini! O senhor assegura-me que

são bons rapazes. . . que não farão distúrbios. . . nem profari.ações . .
Traga-os e m boa hora!

No domingo seguinte, precioso domingo de Primavera, mais de
trezentos rapazes, de todos os tipos, encheram a capela, os corre
dores e o campo santo.

D. Bosco e o teólogo Borel, debaixo dos pórticos, ensinam lei

tura. E como não têm livros, aproveitam-se das letras grandes daque

las lápidas de mármore e de bronze, muitas delas com brasões
e inscrições em latim e em francês, que nesse tempo era a língua
da nobreza.
Entretanto alguns biricchini jogam o berlinde.
Mas u m berlinde lançado com demasiado vigor vai meter-se
·
num quarto, ao lado da capela, onde a governanta do capelão tem

umas galinhas chocas.
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As gatinhas cacarejam espavoridas, e aparece a irascível criada
vomitando injúrias contra os perturbadores do seu repouso. Como
D. Bosco intenta aplacá-la cobre-o de impropérios:
- Livre-se de pôr os pés no cemitério no próximo domingo!
Porque se não é o capelão, serei eu quem os manda embora daqui!
Os carpintejros. os sapateiros, os caçadores têm um santo protec
tor. D. Bosco bem podia ser o protector dos desalojados, a julgar
pelas vezes que ele e os seus discípulos foram postos na rua.
Assim, vemo-los desfilar pelas ruas daquele subúrbio, em número
de duzentos .ou mais. levando os trastes do seu Oratório festivo.
os paramentos sagrados, os bancos, as bolas, os jogos, a braseira
que os aquecia, mas que já não será precisa, porque o Verão se
espraia sobre Turim.
A Câmara permite-lhes reunirem-se no sítio chamado Molasi, onde
há um moinho junto às águas do Dora, riacho tormentoso e barrento
que um pouco mais longe de�agua no Pó.

Ali há um recinto, com chão de pedra, uma capela e um cor
redor, no qual representam peçazitas compostas pelo próprio D. Basco.
Passadas poucas semanas, os vizinhos, especialmente os molei
ros começam a intrigar contra D . Basco e contra os seus biricchini.
A Câmara manda ver o que são essas reuniões de rapazes.
O seu número cresceu tanto, que enchem o recinto e a rua, e
passam à praceta de aOs Moinhos», onde fazem evoluções com dis
ciplina suspeita.
Pensemos que no ano de 1 845 se preparava a pólvora que ia
queimar-se tias barricadas de 1848. Eram vésperas çla grande revo
lução, que custou a coroa a Luís Filipe e a Carlos Alberto.
Um escasso pórtico de três arcos separa a praceta da enorme
praça Manuel Felisberto, chamada também praça do Palácio, por
não estar longe do Palácio Real.
Vendem todas as coisas que se podem imaginar: géneros, fer
ramentas, foguetes, panos, quinquilharias, animais vivos e mortos.
enquanto nas ruas adjacentes, como quem diz à sombra do grande
mercado, se agrupam inumeráveis vendedores de trastes velhos,
desde o fraque engordurado até ao livro de texto sebento, desde o
gabão indiscritível até ao clarinete sem pistões ou ao garrafão
sem asas.
Aquelas damas da Porta Palazzo têm orgulho da sua classe.
É tradição de séculos que ni nguém as chame pelo nome nem as
trate familiarmente por tu. Exigem tratamento de senhora, e quando
alguém se esquece, recordam-no com esta frase desdenhosa: «Senhor,
nunca apascentei as minhas cabras na vossa companhia ! . .. »

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

88

D. Bosco
A essa susceptjbilidade de cidadãs livres, unem a generosidade

proverbial, que bem provaram na Piccola Casa do beato Cottolengo,
instalada a poucos passos dali.

Já sabemos que a Piccola Casa é u m grandioso hospital , sem

rendas nem benefícios de nenhuma espécie, sustentado há já u m

século p o r esmolas' anónimas. como a s dessas mulheres.

Entre a gente assim, o alegre e delicado D. Bosco tinha que gran

jear amizades. O seu pequeno exércitô crescia, e m municipais aca
baram

por

biricchini.

dar

ouvidos

aos

moleiros

proibindo

as

reuniões

dos

Imediatamente, D. Basco com paraIT)entos, bolas, bancos, seguido

do seu dócil batalhão, muda-se para três quartos que alugou a u m
sacerdote d e riome Moretta, numa casa d e inquilinos, próxima d o
Refúgio d a marquesa d e Barolo e do Ospedaletto, cuja direcção espi

ritual conserva.
Naquelas salas abriu a primeira escola nocturna que houve em
Turim para gente do povo. Os inquilinos dos outros quartos suble
varam-Se. Não bastava perturbar os seus domínios com o infernal
ruído dos biricchini? Era necessário sacrificar-lhes as noites de todos

01:> dias? Mas, a

que horas descansava aquele

sacerdote

singular?

Reuniram-se para exigir ao proprietário
que o expulsasse sob
'
pena de se irem embora.
O proprietário, com boas maneiras, despediu

seus biricc/Ji.fli.

b.

Basco

e os

Não podiam reunir-se numa capela; não podiam reunir-se sob
um pórtico; não podiam reunir-se num quarto; expulsavam-nos do

cemitério e do pátio de um

moinho . . .

D.

Bosco resolveu que se

rewiissem num prado sem mais tecto do que o céu.
Havia um, perto da casa que abandona; corre e aluga-o: era o
prado dos irmãos Filippo, rodeado por uma cerca. E ali, com o céu
limpo, nublado ou chuvoso, se reuniram os biricchini, e o prado

servia para jogar o berlinde, para fazer corridas e para dar saltos,

para confessar, para pregar, para ensinar a ler e a cantar.
Decididamente, se D.

Bosco não

era

um revolucionário, que

preparava sistemàticamente as suas tropas, era um louco.
Alguns padres começaram a murmurar que aquele sistema de
educação ao ar livre era extravagante e herético,
e afastava os rapazes
·

das suas paróquias.

O arcebispo devia proibi-lo.

- Os meus biricchini não têm paróquia - respondeu D . Bosco
- porque não têm domicílio estável nem família. A

maioria não .

é de Turim; são saboianos, suíços., lombardos . Falam
.
dialectos dis
tintos. São ignorantes, e muitos deles, adultos de quinze, dezoito,
vinte anos . . . Se os párocos os querem atrair, muito bem; tenham
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um pátio com jogos e música, ensinem-lhes catecismo, leitura, e
contas..
Dêm-lhes também pequeno almoço e merenda à tarde.
E procurem-lhes trabalho nas construções e nas fábricas, porque
todos querem ganhar a vida:
Os padres não enteridiam esse falar.
O marquês de Cavour, pai do célebre Camilo Cavour, era verea
dor da cidade. Mandou chamar D. Bosco ao Palácio Municipal e
falou-lhe sem rodeios:
- As
tolerá-las.

suas

reuniões,

meu

amigo,

são perigosas.

Não

posso

- Como podem ser perigosas, senhor vereador? Não têm outro
fim, senão melhorar a sorte dos filhos do povo, educá-los e diminuir
o número de vagabundos e delinquentes.
- Eu não o chamei para. disputar consigo - replicou Cavour
com aspereza - chamei-o para lhe ordenar que suspenda essas reu
niões, que não têm a minha autorização.
- As minhas reuniões não têm carácter político, senhor vereador.
- Basta! Sabe em presença de quem se encontra? Reconheça
a minha autoridade!
- Reconheço-a e respeito-a; e se não lhe pedi autorização para
as minhas reuniões, foi porque só se trata de ensinar catecismo, com
a aprovação do arcebispo.
- Ah! Sim? Bom, eu fala!l"ej com o arcebispo, e veremos o que
é que isso dá.
D. Basco fez uma grande saudação e retirou-se, satisfeito, pois
sabia que o arcebispo não lhe poria pedras no caminho.
Sobre a mesita enconlrou urna carta dos irmãos Filippo, pro
prietárjos do prado, que, com cópia de razões, lhe davam ordem de
despejo.
Era para desanimar um anjo.
A sa.úde de D . Bosco não era boa. Além do trabalho dos seus
biricchini, estava à frente da direcção espiritual do Ospedalello; con
fessava lá, no Refúgio e nas prisões; pregava e escrevia livros de
texto: uma História Sagrada, uma História da Jgreja, que ainda hoje
se reimprimem. Espalhou-se a ideia de que o excessivo trabalho o
tinha enlouquecido.
.
Até os seus amigos mais fiéis, como D. Cafasso, ou o teólogo
Borel, sentiram vacilar a confiança nele, e aconselharam-no a aban
donar o Oratório festivo, para atender às outras coisas. Os mais graves
sacerdotes o visitavam compadecidos da sua loucura e procuravam
salvá-lo.
- Não temeis! O senhor não pode realizar impossíveis. Vê-se
que a Divina Providência não aprova a sua. obra, visto que lhe opõe
tantos obstáculos.
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- Não, rião, não! - respondia D. Bosco tenazmente, com extraor

dinário fulgor nos olhos negros -. Os senhores enganam-se. A Di
vina Providência mandou-me os meus biricchini. E. quanto mais,
melhor; não mandarej embora nem um só, e continuaremos a reunir-nos . . .
- Mas, onde, s e d e todas a s partes o escorraçam?
- Há uma igreja, um pátio e uma casa donde nos não hão-de
escorraçar, porque há-de ser minha . . .
- Onde é?
- Não posso dizer onde é; mas sei que existe; vi-a em sonhos. .
O s amigos trocavam olhares e diziam e m voz baixa:
- Está louco! Talvez possamos salvá-lo submetendo-o a um tra
tamento convenieJite.
D . Basco era perspicaz e tinha compreendido o que pensavam
dele, e até se satisfazia por confirmar as suas suspeitas.
- Os senhores não acreditam que existe essa casa?? Bom; se não
existe, construí-la-ei com a ajuda de Maria Santíssi ma. Os meus
biricchini terão edifícios espaçosos, com salas para as aulas, e gran
des dormitórios e oficinas, onde poderão aprender qualquer ofício.
Pátios espaçosos e corredores para os jogos, magníficas igrejas, clé
rigos e sacerdotes que os ensinarão, e fomentarão entre eles vocações
sacerdotais . . .
A marquesa d e Barato tinha passado seis meses e m Roma,
lutando por conseguir obter a aprovação dos seus institutos de freiras
de clausura. Ninguém acreditava que em tão pouco tempo a obti
vesse. Mas a sua actividade e a sua tenacidade venceram todos os
obstáculos. Os que esperavam vê-la voltar abatida e de�enganada,
viram-na chegar triunfante, briosa e mais autoritária do que nunca.

D. Basco foi felicitá-la . Como falassem dos seus biricchini, meio
a sério meio a brincar foi-lhe djzendo:
- Dê-me alguns milhões e verá, senhora marquesa, quantos
biricchini consigo reunir. Serei como uma galinha que cobrisse o
mundo com as asas.
Que maneira de falar-lhe a ela, fundadora de Ordens Religiosas,
nova Teresa d e Jesus! Era forçoso acreditar no que se dizia: D. Basco
estava louco.
No dia seguinte, ela mesma, penetrada de compaixão, mas resol
vida a cortar o mal pela raiz, subiu a humilde escada do seu capelão
e apareceu no quarto do Refúgio.
- Olhe, bom abade - disse-lhe com carinho, mas com firmeza
- o senhor não se pode ocupar de tantas coisas ao mesmo tempo.
A saúde ressente-se. Deve limitar-se à sua obrigação, que é atender
o meu Ospedaletto. Nada mais.
-E os meus biricchini, senhora marquesa?
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- Deixe-se de biricchini; deixe de ir às prisões; deixe também

a Pieco/a Casa; deixe de pregar nas igrejas... Por aí andam a dizer

que a sua saúde mental . .

D. Bosco desatou a rir.

- Tá sabe o que dizem, meu caro senhor? Pois eu · não posso
permitir que o senhor se torne louco pelo trabalho, e venho pro

por-lhe . . .

- O quê senhora marquesa?

- Que abandone uma das duas coisas: ou o meu Ospedaletto,

ou os seus biricchini. Pense no assunto, e amanhã dá-me a resposta.
Era um ultimato que D. Bosco

sorriso.

recebeu

com

o

mais

plácido

- Não há necessidade de aguardar até amanhã, senhora mar

quesa.. Já está pensado! A senhora, com o seu dinheiro, encontrará

para o Ospeda/etto quantos sacerdotes quiser. Os meus rapa7.eS, se
eu me retiro, ficam abandonados. Escolho, pois, os meus biricchini.

seta:

Tocava a vez de sorrir à marquesa de Barolo. Atirou-lhe esta

- E com que vai viver, se a pensão que eu lhe dou acaba?
- Deus ajudou-me até agora. Ajudar-me-á sempre.

- Mas a sua saúde está arruinada, a cabeça débil. Vai meter-se

em dívidas, e depois virá ter comigo para que eu lhas pague. E asse

guro-lhe que então não lhe darei nem um cêntimo. Escute-me como

a uma mãe. Eu continuarei a pagar-lhe o ordenado, e até lho aumen
tarei. Mas afaste-se de Turim. Vá descansar, um, três, cinco anos.

Quando se restabelecer, volte, e será bem Íecebido por mim.

- Agradeço-lhe, senhora marquesa, mas não me fiz sacerdote

para tratar da minha saúde.

A marquesa encheu-se de cólera:

- Então prefere esses foragidos aos meus institutos? Se é assim,

fica despedido. Hoje nomearei um substituto.

- Está bem, senhora marquesa. Mas uma despedida tão brusca

fará supor motivos nada honrosos nem para a senhora nem para mim.
- Tem razão: Dou-lhe três meses de pra7.o para deixar o Ospe·

daletto . . .

E a grande senhora foi-se, batendo a porta ·com força.
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OB o céu de Itália, os dias de Outono são transparentes, im preg
nados do agridoce perfume das uvas maduras. No Piemonte,

o Verão de 1 864 tinha sido extremamente seco; mas as chuvas tardias
remoçaram a frescura dos campos e apagaram o pó dos caminhos.
Pressentia-se um Outono escasso em frutos que no entanto prometiam
ser de· qualidade e venderem-se a bons preços.
Margarida, mãe de D. Bosco, tinha feito cinquenta e oito anos;
conservava-se sã e forte, e esperava morrer quando o Senhor o dis
pusesse, na sua amada casita dos Becchi, tã-0 cheia de recordações.
no meio da sua vinha e do milho que ela própria cultivava. Quando
um dia o filho lhe falou em ir morar com ele para Turim, a pro
posta apanhou-a tão de surpresa que não atinou em dizer que sim
nem que não. Disse só docemente e com tristeza :
- Deixar isto ! lr-me embora? Para sempre?
«Isto» para, ela era todo o mundo; a casa onde tinham nascido
os filhos, as colinas, os prados, a

vizinhança, parentes, amigos, o

mercado de Castelnuovo, a igreja que amava.
D. Bosco fez que não dava pela emoção da mãe.
- Já não tenho

o meu

morar na casa que aluguei.

quarto
Mas há

no

Refúgio. Agora tenho de

má

vizinhança.

Quase todos

os inquilinos dos outros quartos são gente de mau viver. E, em frente,
há outra casa, de certa senhora chamada Bellezza, onde existe uma
taberna infame. Posso viver só ali, minha mãe?
Margarida não disse ma.is do que isto:
- Não, não podes viver só . . . A tua mãe acompanha-te.
Os preparativos demoram-na dois ou três dias. Um vizinho que
vai para Turim com o seu carro oferece-se para os levar a ambos
por pouco dinheiro. Preferem mandar por ele a farinha de milho,
algum vinho, o pão e outros víveres que Marga1ida tem na dispensa.
Eles, os dois, irão a pé; são tão pobres, que, depois de pagarem o
transporte daquelas coisas não lhes ficou sequer um soldo no bolso.
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No entanto, D. Bosco fez um contrato de aluguer obrigando-se a

pagar ao dono daqueles quartos, o senhor Pinardi, 320 liras por ano.

E não está satisfeito : pensa alugar todos os que se vão desocupando,

até ficar com a casa toda; mais ainda; alugará a da senhora Bellezza,

para se livrar de vizinhos escandalosos.

Para um homem que vai fazer trinta quilómetros a pé, com a

mãe, por não ter com que pagar um lugar no carro do vizinho, seme

lhantes projectos são uma loucura.

Ainda há estrelas no céu quando Margarida e o filho fecham

atrás de si a porta da casa dos Becchi .

ilusões: nunca mais voltará . . .

Que importa? O apego às coisas

é

Mãe Margarida não tem

uma

espécie

de

idolatria.

O coração está livre desses laços. Pelo menos, essa é a sua vontade.

M eteu alguma roupa branca e algumas provisões numa cesta,

que leva num dos braços. Ele fez um embrulho com os seus manus

critos, com

o

breviário, com o missal, grande e pesado como um

livro de coro, e pô-lo galhardamente ao ombro.
M archam

animados

pela

frescura

vivificante

da

madrugada.

Quando o sol nasce, os Becchi ficam de costas. Não se voltam

para olhar sequer aqueles horizontes amados. Ele voltará a vê-los

muitas vezes; mas ela não, e bem o sabe.

Antes do meio-dia estão em Chieri, fatigados e famintos.

bra de uns castanheiros, Margarida

tira

do

cesto

as

À som

provisões,

e

almoçam frugalmente; descamam. um pouco e põem-se outra vez

a caminho, potque só andaram ainda metade da jornada.

Ao entardecer divisam o imenso casario de Turim. Nalgumas

janelas há luzes acesas, sinal de que a noite se aproxima.
A

casa

Pinardi,

donde

nunca

mais

os

desalojarão,

porque

D. Bosco fez um contrato a longo prazo e acabará por comprá-la,

fica nos arredores da cidade.

A casualidade depara-lhes um encontro de bom augúrio. Um tal

Vola, sacerdote amigo de D. Bosco, reconhece-o e estranha ao vê-lo
com aquelai velhinha, ambos cobertos de pó, os dois visivelmente

didos pelo cansaço.
- De onde vens assim?

ren

- Dos Becchi . . . Esta é minha mãe . . .
- E viestes a pé?

- Quando falta isto . . .

D . Bosco, sorrindo, esfrega o dedo polegar com o indicador,

gesto que quer dizer dinheiro em todas as partes do mundo.
- E que ides jantar?

- Ainda tenho aqui algumas provisões - disse Margarida.
- E depois?
- Deus providebit . . .
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- Oh! - exclama

o sacerdote. remexendo

achar um mísero cobre -. Olha,

quero

nas

ajudar-te,

algibeiras, sem
mas

não

tenho

dinheiro. Toma o meu relógio. Alguma coisa te darão por ele, e
isso ser-te-á útil para aconchegar os teus

biricchini.

No dia seguinte, D . Basco vendia por algumas ]iras aquele reló

gio. Margarida vendia o fio de ouro e o anel de noivado,

e

com o seu

enxoval, que tinha guardado zelosamente, como guardam as cam
ponesas estas

queridas recordações, fazia

toalhas. corporais, puri

ficadores para a humilde capela estabelecida na casa Pinardi, e

cami

sas para os seus rapazes.
Pouco depois, decidiu-se a vender o último pedaço da vinha de
que podia dispor. . .
J á está feito o sacrifício total. Agora sim que o coração é como
um navio a que cortaram as amarras e se lança ao mar alto.
Os novos filhos de Margarida Occhiena passam de 400. Que

fadiga é vigiá-los, e cuidar das suas roupas, arranjar-lhes a merenda,
manter a casa em ordem!
E continuam a aumentar.

D.

Bosco

nunca fecha a

nenhum rapaz que queira i ncorporar-se no Oratório.
não há portas.

porta a

Melhor..

ah

Uma sjmples sebe de ramos o separa da rua. Não

impõe também nenhuma obrigação religiosa. Quem quiser confes
sar-se e comungar, em boa hora venha; mas ninguém o faça forçado.
Há ali um rapazito que espia a diversão dos outros por cima

da sebe. Conhece-se nos seus olhos a vontade que tem de brincar
'

com eles. D. Bosco aproxima-se dele.
- Não queres entrar?
- Não.
- Como te chamas?
- Paulino.

-- Já tomaste o pequeno almoço'! Queres tomá-lo connosco?
- Não, senhor.
- Porquê? Não tens fome?
- Porque não me confessei nem comunguei.
- Não é preciso ter-se confessado nem comungado para tomar
aqui o pequeno almoço.
- Então, que é preciso?
- Ter bom apeti te. Vamos, entra.
Por cima da sebe, D. Bosco pega-lhe ria m5o.
- És capaz de saltar? Salta. Pronto.
Para os atrair e para os divertir inventa jogos. músicas. pren
das, merendas. passeios. Tudo isso, embora feito com a mi lagrosa

economia de M<1rgarida. custa caro. Mas já a obra do Oratório festivo

é conhecida. e tem protectores em Turim.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

95

O Conclave

Um dia, o marquês de Cavour, que continua a receber denúncias
contra

possíveis

propósitos

revolucionários

vagante, volta a chamá-lo e submete-o

a

daquele

um

duro

padre

extra

interrogatório.

- No fim de contas, donde tira o senhor recursos para manter
esses vagabundos?
- Para dizer a verdade, senhor marquês,
donde. É coisa da Divina Providência.

Todos

eu mesmo
os

dias

não sei

faz

algum

milagre, para os meus biricchini. Por exemplo, se neste instante a
Div.ina Providência inspirasse ao senhor marquês a ideia de fazer-me
uma esmola, garanto-lhe que me faria muito geito e ·que lhe agra.
deceria mui to . . .
O marquês d e Cavour põe-se a rir, mete a mão a o bolso e dá-lhe

200 liras.
- Homem de Deus. E dizem que é louco. E dizem que é revo
.

lucionário.

A marquesa de Barolo, ressentida com quem ousou resistir-lhe�
não quer figurar entre os protectores, mas, em segredo, envia esmo
las para o Oratório, e não são das mais exíguas.
O próprio rei Carlos Alberto, no dia de Ano Novo, mand.:

300 liras

num envelope, em

que escreve:

«Para

os , biricchini de

D. Bosco11.

No dia 1 de J unho de 1 846 morreu o Papa Gregório XVI, na

austeridade, vestido com o seu hábito de beneditino camáldulo, sobre
uma esteira de juncos.
Durante quinze anos tinha lutado contra as sociedades secretas,
carbonários e mações, que faziam nos Estados Pontifícios uma infa
tigável propaganda revolucionária, à base de conspirações e de crimes.
Também devia resistir à intromissão de algumas potências euro
peias que, para libertar os seus próprios territórios da revolução que
avançava a passos de gigante sobre a Europa, consideravam diplo
mático entregar-lhe os da Igreja.
O governo de Gregório XVJ foi intransigente e severo. Os escri
tores anti-católicos descreveram-no com aversão,

pela energia que

pôs em defender os seus direitos, que eram os do Pontificado. Na
verdade, foi tardio nas reformas, defeituoso na administração, isolado
do povo.
Mas a sua vida foi impecável, e a sua justiça nunca foi cruel,
como a de outros soberanos do seu século, que tiveram que defen

der-se dos mesmos perigos e pôr cobro aos assassinatos com que a
revolução apoiava as suas doutrinas.

Tudo isto o havia tornado impopular, e a sua morte não foi cho
rada. O seu povo só se preocupava agora com quem seria o sucessor.
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Dois partidos se formaram:

absolutistas ou gregorianos, parti

dários da política de Gregório XVI. e os reformistas ou liberais,
que queriam desarmar a revolução abrindo as portas às reformas.
Estas duas tendências reflectiram-se no conclave: havia um grupo
de cardeais absolutistas, cujo candidato era o enérgico Lambruschini,
secretário de Estado do Papa falecido.
Havia outro grupo

que desejava eleger um Papa

tolerante e

conciliador, mas não tinha candidato determinado.
Entretanto o povo de Roma desejava o advento do Cardeal Gizzi,
de coração bondoso, de grande saber, hábil diplomata e bom admi
nistrador. Supunham-no inclinado às reformas, e os liberais estavam
por ele.
No dia 14 de Junho os pedreiros encerraram os cinquenta e dois
cardeais no Quirinal murando-lhes as portas. Iam deliberar ante a
ansiedade, não só do mundo católico, mas também dos seus inimigos.
Um candidato para ser eleito necessita de dois terços dos votos
do conclave

34 neste caso.

Cada cardeal escreve e assina um voto num cartão, que se dobra
de modo que não possa ler-se a não ser o nome do eleito e não o
do votante, e depo.sita-o num cálice.
Três escrutinadores, designados por sorteio, tiram os cartões e
proclamam em voz alta o nome do votado.
Sucedeu que Mastai-Ferretti foi um dos escrutinadores, e, como
tal, teve que ler no primeiro escrutínio

quinze vezes o

nome

do

cardeal Lambruschini e treze o seu.
O Sacro Colégi o notou com surpresa o escasso partido de Lam
bruschini e a força ignorada do seu rival, o antigp Arcebispo de
Spoletto, actualmente bispo de

Imola,

mal

conhecido

em

Roma.

Nesse mesmo dia à tarde, realiza-se a segunda votação: Lam

bruschi n i 13 votos; Mastai 17.

Terceira votação, na manhã de 16 de Junho: Lambruschini, 1 1

votos; Mastai, 27.

Sempre que uma votação não dá resultado queimam-se os bilhe
tes e o fumo que sai por uma pequena chaminé do Quirinal anun
cia ao povo reunido na praça de Monte Cavallo, que ainda não se
realizou a eleição.
Três vezes, pois, viu o povo subir no claro céu de Roma a tra

dicional fumatta. Mas na tarde de 16 de Junho corre a noticia de
que o Cardeal Gizzi foi eleito.
Os que a espalharam davam o seguinte fundamento: O pessoal
pontifício deve preparar, antes de o conclave terminar, três trajes
papais: um grande, outro mediano,

outro

pequeno,

para

que

eleito possa vestir-se imediatamente.
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Pela

pressa

dos preparativos daquele conclave, o alfaiate não

tinha tido tempo de entregar mais do que dois trajes: o grande e o
mediano, quando o mestre de cerimónias,

que desejava estar pre
parado para. tudo, l h e· exige urgentemente o terceiro · traje.
O Cardeal Gizzi era de pequena estatura. O alfaiate· não pode
·
e- deita a correr, e aquele exuberante público romano

calar a , notíê:ia

entrega-se às mais frenéticas . alegrias. O seu favorito eleito!
O pess9al do seu palácio, louco d� alegria, amontoa

os seus

hábitos cardinalícios, que já lhe não servirão para nada, e faz com

eles um auto de fé, entre os -aplausos · do

povo.

E

apressêl m-se

a

enviar :a grande notícia à 'terra natal de Gizzi. Ceccino, onde Se

realizam grandes festejoS.

A verdade é outra. Na tarde de 1 6 efectua-se a quarl::! votação.

Mastai-Ferratti passou todo o tempo a orar, desde a terceira vota-·

ção até esta, que será a definitiva.

Está pálido, quase diríamos constei-nado. O solene drama apro

xima-se do ·desenlace. Serite a sua pequenez, a sua debilidade ante
a majestade suprema da tiara. Sem querer, e sem atribuir impor

tância de profecia a cÚ.ta lenda que anuncia a sorte dos Papas futuros, .

reC.oi:Oa que o lema que corresponde ao seu · sucessor de Gregório XVI
é

,

Cmx

de Cmce. · A ti.ara converter-se-·á numa coroa de' espinhos.

Como terceiro ·escrutinador, começa a ler os votos, e lê em voz

alta o seu nome uma. duas, três vezes. A mão treme. a voz embar

ga-se. J .ê-ó dezassete vezes, e não 'pode .cqntinuaí. Apresentain-:Jhe
outro cartão, também seu. Consegue lê-lo. mas rnlo pode mais.

Supliça que seja · ·outro a fazer o escrutínio. sem se . Ieml:orar de que
a

eleiçiio serâ nula se por qualquer causa se interrompe a opefação.'
...- Descansai! - gritam -lhe os cardeais.

Alguns aproximam-se, oferecem-lhe urn copo de água. Recom
põe-se dessa frresistível c6moção e prosse'gue · até . aD fim. Trinta e seis

votos . .

- Oh !

senhores!

Que

haveis

feito! - exclama

e

cai

exausto.

N a manhã seguinte, o castelO de Sant"Ãngelo anuncia com 1 0 1

tiros de canhão o advento de um novo Pontífice. lmt:nsa muilidão

acode à praça d e Monte Cavallo para receber a sua primeira bênção.
Os pedreiros começar.am a desfazer o muro q 'Je� fecha a entrada. Foi

um dos conclaves mais rápidos da História. Em três dias a cal não

teve tempo de secar. Já há uma abertura suficiente para dar passa

gem a um homem.

Aparece o mestre de cerimónias, afasta com o pé o entulho e

d{i lugar ao primeiro cardeal diácono, Riari Sforza, que, com a cruz
pontifícia', chega à balaustradá. · para anunciar o nome do na\=o Papa.
Que impressionante ·silêncio o daquela grande praça, repleta do

mais. turbulentQ público do' mundo!
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- A nmmtio vobis gaudium magnum! Papam habemw:/ . . . Anun

cio-vos uma grande alegria: temos Papa: o eminentíssimo e reveren

díssimo senhor João Mastai-Ferretti!

As trombetas da Guarda Nobre e os tambores das tropas reuni

das em frente do Quirinal respondem àquela proclamação e todos
os sinos de Roma começam a tocar.

Mas o povo fica consternado. Não era, pois, Gizzi? Multidões

de correiOS> partem para todas as terras da Itália. Aquele a quem
toca levar a verdadeira notícia a Ceccano quase lhe cu.sta a vida,

pois os compatriotas de Gizzi julgam que tentaram fazer troça deles.
Contudo, a reacção não se fez esperar e é favorável ao novo

Papa, que parece disposto a reformas.

Antes de mais nada reclama-se a amnistia OIJ seja a Jiberdade

da multidão de presos que, por delito:; políticos ou comuns, jaziam

nas prisões pontifícias.

Pio IX vê-se obrigado a fazer o que o seu bondoso coração lhe

teria dito, sem

nenhuma inspiração de fora. Os seus conselheiros

temem que esse acto po�sa interpretar-se como um sinal de fraqueza.

Passam os dias sem resolver na.da, porque é necessário estudar quem

a amnistia deVe incluir e quem deve excluir.

No verão tórrido, o povo amotina-se mais fàcilmente que no

Inverno. Começam

a

murmurar.

Até que ao anoitecer de

17 de

J ulho se afixam nas ruas de Roma e se enviam a todas as cidades
pontifícias gra,ndes cartazes. Já não há luz para os ler; mas um

furioso traz um archote e -descobn que é o decreto da amnistia.

As pessoas que a essa hora formam o fresco nos pórticos e nas

varandas repetem os seus gritos e o anúncio passa por Roma inteira,

formam-se grupos diante de cada cartaz, e lê-se o decreto à luz de

lanternas.

Pio IX perdoa as penas e levanta o desterro, sem exigir dos

condenados políticos mais do que a prorilessa de não abusarem da

sua clemência.

Cem mil pessoas acodem à praça de Monte Cavallo a dar vivas

ao Papa, que aparece na varanda da loggia e abençoa o seu povo

delirante.

Refira-se como foi dado o decreto. Plo IX era favorável, mas

levou o assunto à

Congregação

de

Cairdeais.

Todos

se calaram,

fazendo crer que estavam de acordo. MaS na votação secreta, por

bolas brancas e pretas, todas as bolas aparecem pretas menos uma

branca que se atribui ao Cardeal Gizzi.

Apresentam ao Papa o resultado negativo ·da votação, e ele sorri,

tit'a o solidéu branco e cobre as bolas:
- Agora são todas brancas!

Redia;e o decreto, corrige ele mesmo as provas e fá-lo publicar.
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Dias depois, nomeia secretário de Estado o Cardeal Gizzi, o que
lhe grangeia ainda mais popularidade. Podíamos dizer

tempestades

de popularidade que

e ddirnnte,

a

alegria romana era tumultosa

e aos olhos de tim observador tranquilo parecia excessiva e despro
porcionada.
No fundo daquelas manifestações de um povo que se deixava
entusiasmar

fàcilmente,

havia

a

Mazzini, tinha julgado descobrir

acção
em Pio

das

sociedades

secretas.

IX um homem bondoso

e débil e, portanto, fácil de arrastar, de conce.�são em concessão,

até irremediáveis renúncias. Deu ordem à Jovem Itália, a tenebrosa
seita fundada por ele, de embriagar de popularidade o Papa.

Cada saída de Pio JX à rua era o objecto de manifestaões des
medidas.
A amnistia tinha aberto as portas de Roma a uma multidão de
conspiradores, que trabalham livremente ao grito de cViva Pio IX».
Este grito tinha passado as fronteiras e estendia-se pela Itália,

e repetiam-no os jornais de toda a Europa. Achava eco até nos Par
lamentos estrangeiros.
Em Turim o entusiasmo não era menor do que em Roma-, e os
católicos acompanhavam aquele grito de todo o coração.
Sómente os

hidcclúni de D. Bosco não gritavam •Viva Pio JX!.o

Porquê? Acaso D. Bosco não gostava do Papa?
D. Bosco não era fácil de enganar! Tinha um instinto rápido

e seguro. Suspeitou daqueles elogios a Pio IX na pena e nos lábios
de escritores e de políticos acostumados a insultar a Jgreja Romana.
E através de

inumeráveis lendas que o

com desejo, porque ponderavam a

mundo católico devorava

mansidão

e

o

patriotismo

de

Pio IX, adivinhou a intenção de o seduzir e de o �ransformar no
Papa carbonário por quem, desde os tempos de

Nubius, ansiavam

as lojas para destruir a Igreja.
Enganaram-se,
sua clemência,

porque

o Pontífice

desde

os

primeiro:; actos, dit9.dos pela

demonstrou

uma

firmeza à prova de

todas as seduções, e começou a subir o seu grande calva.rio.
Já sabia D . Bosco que se enganariam, porque o herdeiro de
Pedro tem a promessa

de

Cristo;

mas,

entretanto,

desbaratou

a

intriga.
Quando os seus

biricchini um dia gritaram:

•Viva

Pio

IX!»,

fê-los calar.
- Não griteis:

«Viva Pio IX!».

Gritai:

«Viva o Papa!»

A surpresa estampa-se na cara do:; rapazes. Um deles atreve-se
a perguntar.
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Por que quer que gritemos: 11Viva o Papa !?11 Pio IX não é Papa?
- Tendes razão; mas vocês não vão além do sentido natural
das palavras. Mas há pessoas que pretendem separar o Soberano
de Roma do Pontífice; o homem, da sua divina investidura. Lou
vam a pe�soa, m·as não querem louvar a dignidade de que está
revestida. Nós, para .andarmos bem, gritemos: 11Viva o Papa l » .
E desde então, os birh:chittl assim fizeram.
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TÉ ao ano de 1 847, o ódio aos austríacos era

na Itália um <1rdente
sentimento nacional. Milhões de italianos viviam sob o domí

nio da Áustria. governados de Viena . E es�e sentimento condensava-se
num vasto programa que para a grande

preendia este capítulo:

massa

popular

só

com

u lndependência da ltália ,1 . o que sign ificava

expul&io dos austríacos da pçnínsula.
As classes dirigente�. políticos. escritores. estudantes e boa parte
do clero tinham um programa mais completo. A ind('pend{;ncia não
se podja realizar sem a unidade. ou seja, sem a fusão de todos aqueles
minúsculos principados num só Estado com um só rei.
Havia um terceiro programa. o das sociedades secretas que pulu·
lavam com diversos nomes: Maçonaria. Carbondrios. Filhos de Marte
Defensores da Pátria. Guelfos. Adelfos. Jovem Itália. etc.
Para os altos chefes das sociedades secre1as. a Independência
a

Unidade eram a bandeira com que recrutavam adeptos.

t!

e

um sis

tema de conseguir o terceiro propósito. que era o seu verdadeiro
ideal: a destruição d a Igreja Romana.
Dois caminhos para conquistar

dos povos,

como se chamava à

a

independência: ou a guerra

revolução.

ou

a

J:Uerra cios reis,

mediante uma aliança de todos os soberanos da Itália para comba·
terem j untos os austríacos.
Mazzini indicava o primeiro, a guerra de

todos os

povos.

ou

seja a insurreição de toda a península, desde a Sicília até Veneza.
Acreditava nas forças democráticas, e desejava que a unidade se
realizasse sob o signo da República. Só assim esperava conseguir
a destruição do Pontificado.
Mais do que as ideias, movem os sentimentos, que fàcilmente
incarnam numa dessas fórmulas sonoras e vagas onde cada qual
pode meter as suas próprias aspirações.
Ao povo italiano crente, Mazzini atira este programa:
o povo».

rJ)cus e
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i:: supérfluo advertir que o Deus de Mazzini não é o Deus dos

católicos. i;: um adeus incarnado na Humanidade», na invenção pan
teísta, maneira de se adorar a si mesmo, uma vez que, cada um de
nós faz parte da humanidade.
Mazzini aparecia como um novo Maomé, sem huris e sem
'
paraíso. Nos seus olhos negros e ardentes, no seu rosto pálido, na sua
vestimenta

quase

sacerdotal,

adivinha-se

o

homem

de

uma

ideia

fixa: a revolução. A revolução contra quem? Contra todos os gover
nos da Europa. É preciso reconstruir o mundo político e social sob
um plano novo.

Começou na Itália, fundando uma seita. a Jovem ltáUa,· mas

coritinuou e fundou a Jovem Alemanha, a Jovem Polónia . . .
Não é um anarQuista. Não é u m colect'ivista. Censurou o colec:.
tivismo francês, «sonho bárbaro e absurdo, contrárió ao progresso"D.
Chamou a Proudhon «Mefistófeles da democracia. dez vezes rene
gado da sua própria doutrina». Denegriu os revolucionários franceses,
que <cmatavam por medo de que os matassem » .
Mas parece-se com eles pela violên,cia da propaganda· e supera-os
pela falta de escrúpulos. Todos os meios que facilitem a realização
dos seus fins são bons.
O veneno, o

punhal,

a

traição, a aliança com 9 estrangeiro,

foram cartas que jogou a sangue frio, ou, para empregar as suas
palavras, 11:de consciência calma e tranquila».

Se o sistema de M azzini - a conspiração e a insurreição perma
nentes - não conseguiu arrebatar ao estrangeiro riem uma polegada
de terra italiana, não pode negar-se que preparou o ambiente, e o
grito de

Morram os amtriacos! ressoou. não sOmente na Lomhardia

e em Veneza. mas também no· fundo da Sicília.

Contra a ideia de Mazzini, que quer a guerra dos povm, está

o partido dos moderados, que são monárquicos, mas constitucionais

e aspiram a realizar a guerra dos

reis. À cabeça destes, que se cha

maram neoguelfos, estavam em 1 846 o sacerdote Gioberti, o conde
Balbo, os marqueses Máximo e Roberto d"Azeglio.
Queriam a Confederação de todos. bs Governos italiano� com

o Papa à cabeça, para realizarem uma cruzad3. contra os au�triacos,
e dei:>ois . .
E depois era o que preocupava o s convid3.dos a formar a Liga,
porque não parecia claro o plano do que viria depois de realizada

a indepndência lombarda-veneziana.

Na Itália havia nesse momento, além do reino da Sardenha e
.

dos Estados Pontifícios, o reino de Nápoles, o grão-ducado da Tos
cana e os ducados de Parma e de Modena.
Estes pequenos soberanos não deixavam de reparar que o impe

rador da �ustria era seu aliado natural, ma'is do que seu inimigo.
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Mais perigoso lhes parec.ia o rei da Sardenha, Carlos Al berto,
que, uma vez engrandecido pela conquista das possessões austríacas.
se sentiria com forças para realiza,r a unidade italiana em seu pro
veito, devorando os outros pequenos príncipes e até despojando o
Papa.
A unidade da Itália supunha a dernparição dos soberanos mais
débeis, e a capital, não em Turim, mas em Roma.
O marquês de Pallavicino-Tribulzio. patriota lombardo da antiga
estirpe, prisioneiro dos austríacos durante dezanove anos em Spiel
berg, teme mais o rei da Sardenha do que o imperador da Áustria.
«Considero que o piemontino - . escreve - é o nosso pior inimigo».
Uns e outros, os moderados de Gioberti e os exaltados de Maz·
zini, compreendem que em Itália o sentimento religioso é uma arma
política que é preciso utilizar.
Para atrair o
nenhuma sedução.

Papa

ao

!:eu

càmpo.

não deixam

de

utilizar

Mazzini chega a escrever-lhe nestes termos:
«Santo Padre: Estudo os vossos passos com tão grande esperança
e escrevo-vos ,com tanto amor. que sin.to a alma em total vibração.
«Tende ânimo e confiança em nós. Fundaremos para Vós um
governo único em toda a Europa. Saberemos converter em factos o
instinto · çiue ferve de um extremo ao outro da Itália. Só nós pode
remos fazê-lo. porque só nós temos unidade de pontos de vista e
cremos na palavra do oosso príncipe. Escrevi-Vos porque vos creio
digno de ser o iniciador desta grande empresa . Se estivesse a Vosso
lado, rogaria a Deus que me desse o poder de Vos convencer com
gesto:. com acentos. com lágrimas1J. (Carta de 8 de Setembro de

1 848).
Escreve depois ao seu a�sociado ·Lamberti: t<Mançtei a ca'rta :w
Papa. Escrevi-lhe como se te e·crevesse a ti. Coisa que seria . bas
tante para lhe perturbar a cabeça, se tivesse cabeçan. (Striffi t'ditti
ed ineditri di G. M. Ediziones Nazionales. t. XXXII, pág. 127).
'
Tambéni Garibaldi. em Outubro de 1 847, achando-se em Mon
tevideu, escrevia ao Núncio Bedini. oferecendo ao Pontífice a sua
espada.
Em Roma. sob a protecção da li berdade de imprensa concebida
por Pio JX, publicam-se mais de cinquenta jornais, a maioria deles
detestáveis, segundo afirma Carlos Al berto, que proibe a sua entrada
no Piemonte.
De um extremo ao outro da Itália, todos os povos exigem a
abolição dos governos absolutos.
Mazzini envia instruções aos membro.!, da
conciliar-se com a influência do clero . .

Jovem

Jtcília: e:Convém

O clero não é inimigo das
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instituições liberais..

Se em cada capital puderdes suscitar um Savo

narola, daremos' passos de gigante . . . »
E

em

outro oscr'.to: «Ü poder clerical está personificado nos
O tom odioso deste nome é uma arma para os socialistas. .

jesuítas . .

Lembrai-vos disto-!ll

Nas ruas de Turim, entre as labaredas e o fum°'· dos archotes,

realizam-se manifestações contra os atistríacos. Diz-se que Pio IX

enviou a Carlos Aiberto uma espada que tem gravada urna legenda:

ln !zoe gfadfo vinces:. Com esta espada vencerás.
Aos gritos de Viva Pio JX! juntam-se os de Morram

je.mitas!

01·

M u itos clérigos se associam às manifestações, e até assinam as

solicitações que-se levam ao rei pedindo-lhe reformas d�s leis.

Um dia levam a D. Bosco uma dessas solicitações, fazendo-lhe

notar

que

a assinai:am seis' cónegos da metropolitaoa, dei padres

párocos da eidade e mais de cem sacerdotes.

- Não vejo a assinatura do meu arcebispo - observa D. Bosco.
- Não assinou ainda . . .

- Bom; quando ele assinar, e u assinarei. . .

J á o Oratório festivo era uma grande força, mesmo . sob o ponto
de vista 'político. Quase um milhar de rapazes disciplinados, e muitos

capazes de manejar uma espi ngarda, ' davam, não só que pensar à

polícia, mas também aos sectários. De que lado se poria D. Boséo,
chegada a ocasião?

- Amanhã; na praça do Castelo, em frente do Palácio Real,

haverá

uma

grande

manifestação - disse-lhe

chefes da esquerda, como agora se costuma dizer.

Brofferio,

um

dos

lugar

não

- Ah, sim?

- o seu lugar e dos seus biricc/1i11i está marcado. . .
- Ainda

que

não

vã- -responde D .

Bosco - esse

ficará vazio� outros se alegrarão por ocuparem o meu lugar. Tenho

tanto que fazer, que não posso sair.

- Mas, pensa o senhor que está mal dar testemunho público

de patriotismo? - replica-lhe Brofferio com sarcasmo.
- Eu não penso nada . . .

Sou um simples sacerdote. .

O meu

ofício é pregar, confessar, ensinar o catecismo. Fora da minha capela
tlão tenho autoridade sobre os meus rapazes.

No dia seguinte, em vez de levar os seus

biriccllini a embria

garem-se com gritos de guerra. conduzia-os em procissão pelos arre

dores da casa Pinardi.

Tinha comprado por vinte e sete liras uma estatueta da Consolata,

a Virgem

de

que o Piemonte é devoto,

e os rapazes levavam-na

solenemente aos ombros, tendo cuidado, ao desfilar, d e não pisar

as alfaces que Margarida tinha plantado na sua pobre horta.
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Menos obedientes que· os biricchini mostraram-se os semina�
ristas de Turim.
Até fiils do ano reforçaram-se os rumoreS da guerra contra os
austrfacos. Carlos Alberto voltava de Génova, e preparavam-lhe
uma formidável manifestação. A maior parte do clero estava. dis
posta a aderir. O arcebispo, que não 'gostava das situações claras.
proibiu � �oncorrência dos seminaristas, tnas ordenou que as portas
do seminário permanecessem abertas. Nessa noite, mais de oitenta
seminaristas se unir.am · à multidão. E no dia de Natal, enquanto
monsenhor Fransoni pontificava. viu o peito de quase todos os
jovens clérigos adornado com a divisa tricolor, símbolo da· ltá.Jia
unida, mas também da guerra ao Papa.
A revolt:tção tinha confundido com tal arte as ideias, que sob a
cor do patriotismo conseguia penetrar até ao fundo dos claustros.
E assim chegou o ano de 48.
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O

caso de haver guerra poderiam os italianos esperar a ajui:la
dos franceses? Essa questão preocupava os políticos. Muitos não

tinham ilusões: sem o auxílio estrangeiro a Itália nunca derrotaria
o grande império austríaco.
Mas como compensaria os seus aliados dos 5õacrifícios que iria
pedir?
Carlos Alberto pensava que a França de boa vontade o ajudaria
a e?'pulsar os austríacos de Milão e de Veneza. mas não consen�
tiria na unidade da Itália sob o seu cetro, sem reter Niza e Sabóia.
que seriam como a ponta da espada francesa no Piemonte.
Foi então que, numa reunião dos seus ministros qµe discutinm

os perigos da aliança e as possi bilidade; da guerra. disse secamente ·
-

Ira/ia fará

da

se! A Itália agirá por conta própria�

Estas arrogantes pa!avras pronunciaram-se num momento de
febre nacional. e toda a Itália fez delas a sua divisa. Satisfaziam o
orgulho e traduziam um sentimento unânime; nlio valia r1 pena
libertarem-se dos austríacos, para se irem colocar sob o protecto
rado dos franceses.
Carlos Alberto sabe que as sociedades secretas minaram todo
o solo da península. Querem a unidade da Itália. Quando ele se
lançar na guerra. em Florença, em Milão, e também em Roma, os
outros príncipes serão destronados e fugirão; e todos os italianos
se alistarão sob a bandeira do rei da Sardenha. e o seu exército
será como um vasto crisol onde se fundirá a unidade da Itália em
face do inimigo .
uEu aguardo a minha estrela11, disse sempre, muito antes úe
ser rei da Itália. Não o enganará a ambição? Contará bem, ao con
tar com a ajuda de Mazzini? Acaso as sociedades secretas renun
ciarão a vingar a traição do príncipe de Carignano? (10h Carignano!
Pagarás o preço da tua traição ! »

Mas essa é um a velha história, que todos tê m interesse e m
esquecer, começando pelo próprio Mazzini.
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Sim! As sociedades secretas estarão a seu lado, mas exigem-lhe

como hrÍtecipação: 1 .0 - A Constituição; 2.0 - A expulsão dos jesuítas.
Alguns historiadores de Carlos Alberto falam da sua devoção

e até do seu misticismo., Na realidade, só pode afirmar-se que era
católico por tradição de família·, como depois o filho, Vítor Ma

nuel II, coisa que não o impediu de despojar o Papa e de i r assentar
arraiais no Quirinal.

Mas, mais nervoso que Vítor Manuel, Carlos Alberto tinha if.Tl

pulsos de penitente. A sua devoção era uma exaltação doentia, que
o lança·va de joelhos, envergonhado e quase arrependido das suas

iniquidades. Sempre que a ambição lhe trazia à consciência conflitos

insolúveis. os seus palacianos assistiam a cenas desesperadas, em que

eles,

por

ignorância,

viam

sinais

de

misticismo

profundo.

Não.

O desespero na::cia de a sua vontade débil nunca ter grande energia

para· pôr completamente de parte a consciência.

Apesar da _valentia qlie próvou nos campos da batalha, em. pusi

lânfme e versátil, e daí o cognome de

Re Tentenha

(Rei Vacilante).

Em 1 82 1 , como regente do reino, depois da abdicação de Vítor

Manu.el 1, vimo-lo v-acilàr entre as promessas aos carbonários e . a
sua, horira de soberano.
Termina

o

conflito

concedendo

aquela

Constituição

depois o novo- rei Carlos Félix atira ao cesto dos papéis.

que

dias

Vemo-lo em 1 824, para não ser deserdado, assinar um documento

pelo qual se obrig'a ª' não modificar as leis da Monarquia Absoluta.

Agora, 03 que lhe -exigem que outorgue uma Constituiç�o não

sabem que lhe exigem a violação daquéle compromisso. Mas quem
conhece a existência desse .papel? E sobretudo, quem pode acusá-lo
de o não ter cumprido? É um terrível segredo de EstadO, conheciciO

por muito poucos.

Passaram vinte e qua1tro anos. Metternich qµe o redigiu, será

em breve, reu inimigo ;.. Carlos Félix, que o obrigou a ass�nar, mor

reu. Que deve. fazer? Que pode fazer? O povo, incitado pelos clubes,

ferve

na

praça do Castelo, dando-lhe vivas e reclamando a Cons

tituição e a guerra.

E ele, ·irresoiuto·, passeia, erra como um fantasma pelos frios

salões do palácio. Os cort�os, espantados, assistem de longe àquela

cena de Shakespeare.

Exigem-lhe uma Constituição? Por que hesita. em coricedê-la?

Por _acaso ser rei constitucional . não ;é uma fortuna tão graD.de que
muitos príncipes dariam a vida por ela?

Hoje sim, mas então não. �orque não há sacrifício maior para

um rei absoluto do que descer para rei constitucional. Prefere perder
metade do reino, desde que governe à sua vontade a outra metade.
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· U1na Constituição significa a existência de um Parlamento, repre·

'.lentante da soberania

popular. O rei

renuncia

a ser o verdadeiro

soberano, restrição a que os reis não se acomodam senão quando
vêem reluzir a guilhotina.
E,

como

se fosse pouco, exigem-lhe a expulsão dos jesuítas.

Gioberti publicou a obra O jesuíta moderno, que teve um êxito

desmedido, apesar dos seis maciços volumes. que a constituem. Sobre
a cabeça dos filhos de Santo Inácio de Loyola acumulam-se todos
os pecados. Acusam-nos de ser espiões dos austríacos . .
CaTlos Alberto j á sabe o que no fundo isso significa.
Cada vez que na Europa se prepara uma grande batalha contra
o Pontificado, os ?Cimeiros tiroteios disparam-se sobre os jesuítas,
os granadn'ros do Papa, como lhes chamava um filósofo revolucio
nário, DºAlembert.

·

As vacilações de Carlos Alberto, atribuídas a uma manobra dos
jesuítas, exasperam os piemonteses.
O ar respira revolução. De um momento para o outro Turim
ou Veneza poderá dar o sinal. Os cortesãoS vivem com o «Jesus! u
n a boca.
No dia 8 de Fevereiro de 1 848 o rei rende-se e as'iina o projecto

de Estatuto

elaborado pelos seus m i nistros. Fundamentalmente, dis

1 .0 - Diminuição

põe:

dos

Senado e de uma Câmara

poderes
de

do

rei�

Deputados;

2:0 - Eleição de um

3.0 - Liberdade de

Im

4.0 - Liberdade individua] garantida; 5.0 - Criação da G uarda

prensa;

Nacional.
O Município resolve celebrar aquele triu nfo de maneira estron
dosa, com festejos em que intervenham o rei, o arcebi po, os clubes
e

todas as instituições do Piemonte. Mas o arcebispo declara que

não irá.
Roberto

d'Azeglio

compreende

que

Monsenhor

Fransoni

não

quer apoiar os inevitáveis vivas e morras que sem dúvida irão apa
recer durante a manifestação, sai irritado da entrevista e vai pessoal
mente

convidar

D. Bosco, conhecendo a sua adesão ao arcebispo.

- Senhor marquês - responde-lhe O. Bosco - este Oratório não

constitui

uma

pessoa

moral.

é uma

pobre família, que

vive da

caridade. Troçariam de nós se nos vissem em semelhantes festas.
- Pelo contrário, meu querido D. Bosco! Verão que o senhor
não é inimigo de ideias modernas. Não

perca

esta

ocasião

de

o

demonstrar.

- Agradeço-lhe a sua boa vontade, senhor marquês. Que não

sou inimigo das ideias modernas demonstro-o recolhendo estes pobre'i
rapazes, instruindo-os e ensinando-lhes a trabalhar, para que sejam
úteis à família e à sociedade.
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- Engana-·se, D. Bosco. Se persiste nessas ideias, todos os que
o ajudam o abandonarão.
- Obrigado pelo:; seus conselhos, senhor marquês! Convide-me
V. Ex.ª para onde um sacerdote possa exercer a caridade, e eu
irei com muito gosto e sacrificar-me-ei por V. Ex.ª. Mas estou deci
dido a permanecer e.;tranho à política: nem a favor, nem contra . .
Enquanto falavam o s dois, chegou a hora de rezar o terço.
A capela encheu-se de rapazes, ficando :\inda grande bicha à entrada.
- Que é que rezam? - perguntou d'Azeglio, ouvindo a voz
potente que se eleva no altar.
- O terço, senhor marquês.
O marquês não ocultou um gesto de desdém.
- Não vê, D. Basco? O senhor pretende ter ideias modernas
porque ensina os seus rapazes a ler . . .
- E a trabalhar.. e a rezar . . .
- Sim, pois, e que proveito podem tirar, que sentido tem uma
fileira atrás da outra, de cinquenta Ave Marias� com o pensamento
a mil léguas daqui?
D. Bosco replicou, doce, mas iriflexivelmente:
- Senhor marquês: a minha instrução funda-se nesta prática.
Prefiro renunciar a qualquer outra coisa que pareça mais importante.
E até, se fosse preciso. renunciaria primeiro à sua preciosa amizade
do que ao terço dos meus bfricchini. . .
Roberto d"Azeglio desde esse dia não voltou a falar com D . Boscn
O rei autorizou aquelas festas como se fossem os s�us p"róptios
funerais. Acaso não tinha visto passar o pelotão dos antigos dester
rados piemonteses, com uma bandeira especial em que se liam as
datas: 1821, 1 83 1 , 1 833? Atroz insulto contra ele, que não tinha
ânimo pa.ra castigar.
Nesse dia chega o correio de França, com a notícia da revo
lu�ão de 24 de Fevereiro e da abdicação de 1 uís Filipe. O re.i que
tinha surgido com as barricadas do ano 30. caía entre as· barrica
das de 48.
Em França tinha sido proclamada · a República.
Se esta notícia tivesse chegado vinte dias antes, Carlos Alberto
não teria concedido a Constituição, que não· era mais do que uma
etapa na obra da revolução.
Gioberti, Balbo, d'Azeglio ficaram consternados. Tinham pla
neado os caminhi:>s da revolução, mas tremiam diante dela, porque
a revolução era a República, e a República era Mazzini, o terrível
convidado da última hora.
Carlos Alberto já não pensa em desafiar a Áustria. Agora pre
cisa de apoiar o seu trono numa Monarquia forte, e a 1 S de Maio
manda escrever a Metternicb, .para que comunique ao imperador
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estas palavras ami:õtosas: cO Rei deseja que Sua Majestade o Jmpe

rudor da Austria tenha a certeza de que a observância dos tratados

formará sempre a base da sua política . . . » e espera «afirmar os vín

culos de amizade que uniram até

ao

preJente

os

dois

Estados . . . »

Se naquele.; tempos existisse o telégrafo entre Viena e Turim,

Carlos Alberto não teria enviado essa nota a Metternich. Era como
escrever a um morto

Dois dias antes.

dia

13,

um movimento

revolucionário tinha

deitado por terra o omnipotçnte minjstro, árbitro da Europa durante

quase quarenta anos.

Três dias depois, a

18, estala em Milão a revolta contra os

austríacos. Princípio da ansiada guerra da independência. O.; mila
neses enviam o seu emissário a Turim, o conde Matrini, a solicitar

a ajuda de Carlos Alberto. As palavras que empregam na sua nota

são prudentes; evitam prometer-lhe a coroa da Lombardia, e Carlos

Alberto responde desabridamente ao emissário:

- Quereis que vá a Milão proclamar a República?

Mas os que em Turim acabaram por arrancar-lhe o Estatuto não

vêem as coisas dessa maneira. Em que pensa o rei? Vai permanecer
impassível, enquanto Radetzky varre a tiros as ruas de Milão?

O rei, por sua vez, pergunta:

- Como posso declarar a guerra a quem ·há q�atro dias escrevi'

uma carta cheia de amizade?

Não impdrta! Ele já não é rei absoluto. A imprensa tem agora

liberdade, e não tarda a incendiar a atmosfera. Camilo Cavour, que

tem as suas primeiras
11.A

actuações

políticas,

escreve

no

seu

hora suprema da dinastia soou. Há circunstân·cias em

jornal:

que a

audácia é prudente e a tenacidade sugere mais do que a reflexão . . . il
Carlm Alberto lê entre linhas: a guerra ou a abdicação.

E. meia-noite de 23 de Março. O povo, nervoso e exigente, movi

menta-se na praça do Castelo. Agora tem consciência da sua sobe ·
rania, visto que já não é Carlos Alberto rei absoluto. Que faz o rei?

Todos olham para a varanda de Pilatos. Estranho nome que deram
àquela varanda do palácio, onde a família real Costuma apresentar-se
nas grandes ocasiões.

Abrem-se as janelas, e o rei, à luz de archotes, aparece pálido
como um morto, apoiando-se na balaustrada, com as mãos· arden
·

tes de febre. Ao seu lado estão os dois filhos, e atrás o emissário de

Milão, que veio reclamar a ajuda do Piemonte.

Carlos Alberto desdobra uma faixa tricolor, símbolo da Itália

unida, e agita-a sobre a sua cabeça. O povo compreende e entrega-se
a um louco entusiasmo. É a guerra nacional.
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No dia seguinte o rei publica uma proclamação em que se lê esta
alu�ão a Pio JX, que parecia ditada por Mazzini: uPovos da Lom
bardia e de Veneza: as nossas armas prestarão a ajuda que o irmão
deve ao irmão, e o amigo ao amjgo . . . Nós vos ajudaremos confiados
em Deus, que deu Pio IX à Itália em condições de não nece3sitar·
d1..-. ninguém . . . ll

É a repetição da fórmula: ltaUa farà da se e uma notificação às
eutras potências de que não quer intervenções estrangeiras.

E noutro lugar: o:Desça sobre vós o espírito angelical de Pio JX,
e a Itália formar-se-á».

Corno receberá a Itália esta resolução de se lançar na _guerra'!
Em Roma a revolução abriu mais camiriho do que em nenhuma

parte, favorecida pelo espírito bondoso do Pontífice.
Também ele consentiu em outorgar urna Constituição, que cria
duas Câmaras: os senadores, eleitos pelo Papa, e os deputados, pelo
povo. Mas os deputados� representantes dos clubes, serão os verda
deifos donos do poder.

Isto acende o ódio dos jesuítas que podem gloriar-se de serem
impopulares em todas as zonas do mundo onde o Papa também o é.
Em frente da. sua Igreja de Jesus as turbas reclamam a •morte
dos frades» , e cantam-lhes o Miserere e o De profundis.

Pio IX visita-os para os confortar. Já não é porém um soberano,
mas um cativo, e os jesuítas abandonam a cidade. Quase ao mesmo
tempo expulsam-nos de todas as partes da Itália, mesmo de Turim,
onde D. Basco lhes arranja trajes civis para fugirem sem serem
reconhecidas.

Chegam noticias de que o marechal Radetzky retrocede diante
de Carlos Alberto, que avança com quarenta e dois mil soldados.
Vitõria! Vitória.! Que o Papa se ponha à frente da nova cruzada!
Um frade barambita, chamado Gavazzi, quer ser outro Pedro
Eremitão, e fala do Coliseu, evocando o sangue dos mártires e ges

ticulando com um crucifixo tricolor: •Romanos, às armas! O aus
tríaco, cem vezes mais feroz do que o muçulmano está às nossas
portas. Novos cruzados, armemos os nossos peitos com o sinal êa
Cruz . . . Deus o quer ! . . . Sim, juremos não voltar a Roma sem termos
degolado o último desses bárbaros».

O s planos de Mazzini parecem prestes a realizar-se: a Igreja
vai a reboque da revolução. Porque não conta apenas eiiergúmenos
como o padre Gavazzi, mas também sacerdotes de fama e de vir
tude como o padre Ventura -0u o célebre Rosmini.

O Papa mobiliza o seu exército para defender a sua neutralidade,
e envia-o para a margem do Pó, com ordem terminante de o não
atravessar, porque a outra margem é terra austríaca. Milhares de
voluntários

engrossam

a

Guarda

Nacional pontifícia comandada .
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pelo general Durando. Este chega à fronteira1 desobedece ao Papa

e atravessa o rio, ao som deste pregão:

aSoldados! O Santo Pontífice bénzeu as vossas espadas, que unidas
u� de Carlos Alberto, devem exterminã.r os ini·migos de Deus e da
Itália.. Esta guerra não é apenas nacional. J:: também altarnent�

cristã . .

Seja o nosso grito de guerra: .Deus o quer!J1

.E: uma conspiração de todos para forçar a mão d e Pio IX e

para que per.a nte o mundo católico a guerra à Áustria apareça como
uma guerra santa.

O Papa não o consente. Pelo seu diário oficial, La Gazetra de
Roma, desautoriza a proclamação ,do general Durando e dias depois,
a 29 de Abril de
a sua vontade:

1 848,

numa extensa alocução, exprime deste mado1

aPretendendo alguns que também nós empreendemos a guerra

contra os austríacos, cremos nosso dever manifestar-vos clara . e ter
minantemente que isso está muito longe de nós, posto que. fazemos
na terra, ainda que indignos, as vezes

daquele

que é Autor da paz

e Prínc.ipe da caridade e, fiéis às obrigações do nosso apostolado,
abraçamos todos os povos e nações com igual �entimento d e fraterno

<imor. Se, apesar disto, alguns dos nossos súbditos se deixam atrair

pelo exemplo de outros italianos, d'e que maneira poderemos evitá-10?11
As sociedades secretas abandonam toda a ficção e começam

a

sua memorável batalha contra Pio IX, que durará vinte e dois anos
e

que é uma das tragédias mais emocionantes da Históri'a.

Nestas condições se realizou nos Estados Pontifícios · a eleição
de deputados, da qual saiu um Parlamento hostil ao P.apa.
Numa dessas casas isoladas, com jardins, a que os italianos cha

mam

viflas, situada fora da Porta do Povo, reuniram-se os que já

não dissjinulavam o seu ódio.
Eram mais de cem, e a

pol.ícia

não

os

perturbava,

porque

o

ministro da Polícia, José Gall.etti, estava entre eles. Tamhém se. cori
tavam outras personagens políticas, Terêncio Mamiani e fedro Ster

bini, e certamente não

eloquência
(Cicerote).
mas

abundante

.e

faltava
rude,

o

famoso -tribuno que, pela liUa
·a alcunha de Cianwcchio

tinha

Ciceruaccltio propôs nessa reunião assasSi nar todos os frades ·
Mamiani conteve os seus . i mprudentes entusiastas; lendo o

program a politico

que

deviam

apresentar ao

Governo

.de

Roma.

1'.0 - Exclusão dos sacerdotes de todos ·os cargos , ptíblicos.

2.0 - Declaração da guerra à Áustria.

3.º - Remuneraçãçi a todos çis voluntários da �ucrra contra os

bárbaros.
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Aprovado o programa, com punhais ao alto juraram todos fide
lidade a Sterbioi, a Galletti e a Mamiani.
O Ministério, em face daquelas exigências dos clubes, apresen

tou o pedido de demissão e o Papa, num gesto de bravura, chamou
Mamiani, que era o mais moderado dos coOspiradores, e disse-lhe:
- Uma vez que o

senhor

parece

contar

com

a maioria da

Câmara, forme o Governo.
Mamiani aceitou, e os conjurados pensaram que tinham ganho a
partida e resolvido o problema da guerra.
Os começos desta tinham sido favoráveis ao Piemonte. Carlos
Alberto coo.seguiu vitórias sucessivas (Goito, Pastrengo, Peschiera)..
Vasta insurreição de .húngaros e de eslavos, a raiz da queda
de Metternich, pusera em cheque o imperador, impedindo-o de con
centrar a.s suas forças na Itália.
Para salvar o seu império, propôs a paz, abandonando a Lom
bardia e conservando Veneza. Mas os ministros de Carlos Alberto,
acreditando

na fidelidade da

sorte, recusaram a

proposta, contra

vontade do rei.
O

exército

piemontês tinha,

demonstrado

um

valor

heróico,

ganhando batalhas, apesar da falta de organização, de víveres e até
de armas: A ignorância dos generais, que tinham entrado em cam
panha sem possuir um só mapa da região onde combatiam, tinha
sido compensada pela bravura dos soldados.
Deu-se então um acontecimento fatal para Mamiaoi. O general
Durando, aquele que, contra as ordens de Pio JX, atravessara o Pó

à frente do exército pontifício, tinha-se rendido, em Vicenza, ao Mare
chal Radetzky.

Ao receber em Roma a notícia, e ao conhecer as circunstâncias
da jornada, a Câmara acusou Durando de traição, e o povo indig
nou-se contra Mamiani, que lentou defendê-lo.
O Ministério perdeu a popularidade em poucas semanas. Tam
bém não gozava da confiança do Pontífice, que suportava com des
gosto a duplicidade do seu ministro. Chegou então a notícia da bata
lha de Custozza, em que

55 000

austríacos tinham vencido 22

000

pie

monteses.
A retirada marcou o começo da definitiva derrota de Carlos

Alberto. Pio IX aproveitou a

ocasião para se desfazer do Minis

tério Mamiani, que pretendia levá-lo à guerra.

A seguir a um breve M inistério de transição, o Papa chamou
um antigo carbonário, que pelas suas ideias liberais podia satisfazer
os deputados e o povo.
Era o conde Pellegrino Rossi, par de França, embaixador de
Luís Filipe, homem de ciência e de energia. Rossi ace::ou o encargo
de formar o Ministério.
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rinha dois caminhos a seguir: servir, como Mamiani. a política

du$ sociedades secretas ou
Escolheu esle caminho.

servir franca e energicamente o Papa.

Não o e5colheu imp..unemente. Conhecia os bastidores das lojas

e sabia que estava condenado à morte desde o momento e m que,

abandonando a caus-a da revolução, se punha ao serviço da ordem.
Para

não

ter

um conspirador no

seu

Ministé.rio,

suprimh1

o

cargo de M i nistro da Polícia, transferindo as suas funções para o do

Interior, e Galletti saju do Governo; mas muitos filiados da Jovem
/rálía ficaram noutros cargos e como ofi'c iais no corpo de Carabi
neiros e Dra.gões pontifícios.

Estava-se em meados de Setembro. As secçOes das Câmaras não
.
J5 de Novembro. Rossi tinha dois meses para orga

recomeçariam até

nizar a Administração.

Em todós os Parlamentos. nas épocas de luta, além do partido

do Governo e do da oposição, existe o partido do

medo, qlle incli

nando-se ora para um lado ora para outro. te1n a ma"ioria. Formam

-no deputados que, porque carecem de programa, e amiúde de ideias,

se consideram independentes e votam conforme o vento sopra da

rua o u das alturas.

U m chefe que surge de repente. dando a sensação de força e

dt: vitória. pode conquistar o partido do
amo que lhe i nspire confiança.

merlo, ávido sempre de u m

Graças a tal partido, os deputados da

Jovem Itália dominavam

a Câmara. Com a aparição de Rossi divi·s-aram o risco imi nente de
perder a maioria. porque o partido do

medo apoiaria Rossi.

Sturbinetti era o presidente da Câmara. e falou daquele perigo

nas reuniõe; da sociedade. Todos pensaram que havia uma única

maneira de · o debelar. Bastaria reatar

o

processo

dos

carbonários

contra o seu antigo (iliado e -executar a sentença de morte que tinha

ficado suspensa. A Jovem

Itália encarregar-se-ia disso. Para que ser

visse de exemplo e amedrontasse o Papa, o assassinato devia rea
lizar-se a 1 5 de Novembro, na própria Câmara, quando o Primeiro

-Ministro fosse inaugurar as sessões.

Depois da rendição de Vicenza, Roma vi u-se inundada daque

les legionários romanos que tinham partido com o general Durando
e

voltavam como desertores. A

guerra não tinha

terminado, mas

eles preferiam passear pela cidade ociosos e arrogantes com a

tela, espécie de túnica militar que lhes servia de farda.
A glória que não tjnham

austríacos.

esperavam

ganhá-la

pannu

podido ganhar batendo-se contra os
combatendo

na.s ruas

e nas praças

de Roma contra os guardas do Papa. Eram, pois, elementos propícios

às revoiuções.
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Sterbini e GaJlettí, ambos ex-ministros, seduziram aqueles sol
dados s�m emprego e determinaram que um certo Grandoni, oficial
obscuro e ambicioso, e a companhia que ele comandava, desempe
nhassem o papel principal na tragédia.
Um espião d,e Rossi , que a�sistia aos conciliábulos
da Jovem
.
Itália ·no circulo de Ciceruacchio, relatou ao ministro os pormeno
res da conspiração. O Governo proibiu que se vestisse a pannutelu,
que ia ser o distintivo dos .conjurados. Mas não obstou de nenhum
modo às reuniões do Caffé dei/e Bel/e Arti, ou do Circo/o Popa/are
e da Praça de Espanha, onde os tribunos incitavam pitblicamente
à revolução; nem estabeleceu censura para os jornais, alguns dos
quais · anuncia.vain grandes acontecimentos para o 15 de Novembro.
O ministro fazia gala de uma bravura que raiava a temeridade.
Por vezes a temeridade conduz a resultados magníficos; mas outras

vezes também perde aqueles que se in,spiram no· exemplo de Pedro
o Grande, quC se apresentou só no meio dos strelitz, conjurados para
o matar.
As seis da manhã do dia 15, Rossi recebe da duquesa de Rignano
um aviso: 1Não vá ao Palácio da ChanCelaria, porque será assassi
nadou.
No pequeno teatro da Capranica reuniram-�e quinze filiados da

Jovem Itália para sortear quem havia de brandir o punhal, e mais

outros cinco para intervirem se o golpe falhasse. A sorte designou
prjmeiro Sante Constantini.
As nove, um velho general polaco vai pedir ao ministro que
não saia. Rossi desdenha do aviso.
Ao rneio�dia, enquanto almoça com a mulher e com os filhos,
um desconhecido pede-lhe audiência para lhe comunicar um assunto
de grande importância. Rossi manda. responder-lhe que vai sair para
a Câmara. Não pode recebê-lo. Que vá no dia seguinte ao seu gabinete.
- Amanhã será tarde - responde o desconhecido.
A condessa e os filhos, alarmados por aquelas repetidas adver·
tências, tentam impedir a ida do ministro àquela fatal Assembleia.
Rossi não se deixa convencer e vai ao Quirinal, pedir a bênção
ao Papa, antes de ir ao Palácio da Chancelaria, OQde pronunciará o
grande discursO que os seus partidários aguardam e os inimigos
temem.
O Papa também recebeu repetidos avisos da conspiração.
A polícia, sabedora de .que o atentado será na escadaria do Palá
cio da Chancel�ria, manda ocupá-la por soldados; mas o pr.esi
dente da Câmara, Sturbinetti, declara que isso é violar os foros
do Parlamento, e que lhe corresponde a ele, presi dente da Câmara.
a vigilância do Palácio.
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Frio e desdenhoso com os adversários, Rossi não quis mostrar
medo e consentiu que Sturbinetti, filiado na Jovem luília, se encar
regasse da sua. guarda. Foi assim que a vigilância da Chancelaria ficou
confiada a sessenta guardas civis, na sua maioria conspiradores.
E quando às 10 da manhã apa,receram os legionários de Gran
doni, entre os quais estavam os seis sorteados para o crime, esses
guardas infiéis permitiram-lhes que se colocassem na escadaria, apesar
de vestirem 3: pannutella proibida, que havia de servir-lhes para difi
cultar a identificação.
O Palácio da Chancelaria é um famoso edifício que Bramante
construiu nos fins do século XV para o cardeal Riario. A Igreja de
São Lourenço in DOmaso forma uma das suas alas. Ali tem o gabi
·
nete o cardeal Bernetti, chanceler de Pio TX, e a Câmara dos Depu
tados faz lá as ·sessões.
O duque de Riagnaro, que é um dos miniHros, nota 3 palidez
de Rossi quando vai subir pa.ra a carruagem. Está pálido, sim; mas
firme e resoluto.
- Eu defendo a causa do Papa, que é a de Deus. Devo ir e
quero ir.
Deu a uma. Sturbinetti ocupa o cadeirão presidencial; os depu
tado·s, nos respectivos bancos. Um dos últimos a chegar é Sterbini,
vestido de preto. Sa,be o que vai acontecer! Os seus partidários
aplaudem-no .
Sentem-se gritos na rua: 11.Eccoio! Eccolo! Morra Rossi ! »
Mas não é Rossi. é o ·embaixador dii Espanha, que tem uma
carruagem igual.
Dez minutos depois, pela rua de Baulari, aparece a do ministro.
Vem acompanhado de Righetti, subsecretário das Finanças. «Se não
teme vir comigo, suba!,>, tinha-lhe dito. Que pálido está Rossi!
Os cavalos avançam com lentidão; o público ocupa a calçada:
um público hostil, revolucionário, que o increpa surdamente.
- Ser-lhes-ia fácil matar-me aqui com um tiro de pistola! Quem
encontraria depois o assa5ssino? - diz Rossi ao companheito.
Mas a arma da Jovem Itália não é a pistola. É o punhal.
- Como! Esses homens vestidos de pannute/a? Quem lhes deu
licença de estarem aH?
Righetti não sabe o que dizer. O seu coração bate cOm cadência
desacostumada. Viu ondular aquela massa humana e ouve vozes
inimigas: a.Eccolo! Eccolol»
O antigo carbonário sor�i com desprezo.
- A minha causa é a de Deus! Hoje enterraremos a r�volução
-- brandia como se .arma fos_em os apontamentos do seu extenso
discurso.
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A carruagem pára ao pé da escadaria. O trintanário salta, abre
a porta e Rossi desce.
Os legionários abrem passagem, mas em seguida fazem-lhe uni
círculo, separando-o de Righetti, e um deles, com um bastão, bate-lhe
ligeiramente no ombro, pelas costa-s.

- Que há? - exclama Rossi, indignado com aquele abuso, vol
tando a cabeça.
Com este movimento descobre o pescoço e oferece a carótida ao
golpe de Sante. Este desembainha o punhal e enterra-o com habi
lidade e mestria.
Uma golfada de sangue corta a última palavra àqtiele homem,
cuja eloquência os ?eus inimigos tinham temido. Caiu no átrio. Um
.
confessor, chamado à pressa de S. Lourenço i n Damaso, alcançou-o
airtda com .vida e pôde absolvê-lo.
O grito de Rossi ouviu-se no recinto onde os deputados esperavam.
- Senhores! O ministro Rossi acaba de ser assassi nado!
- Como? - per& unta u m dos partidários -. Por quem?
Outro. olhando para o homem vestido de luto. que não se moveu
do banco, apontou-o:

- Perguntai a Sterbi ni!
Neste momento, o pa,rtido do medo sente-se revolucionário e
agrupa-se à volta do homem de luto, para lhe dar a sua adesão,.
e um deles e.xdama:
- Por que razão tanto ruído? Rossi era porventura o rei de
Roma?
Depois deste frio ultraje ao morto, que ninguém ousa defender,
o pre6idente da Câmara, Sturbinetti, toca a campainha e pronuncia
esta frase, que se tor.naria célebre:
- Senhores. deputados� passemos à ordem do dia.
O as:;assinato de Rossi ficava como um incidente vulgar, indi.grio·
de distrair a atenção de u� Parlamento.
- lsto é infame! - exclama o duque D'H.arcourt, embaixador
de França, diúgindo-se a outros embaixadores que assi.stem à ses
são--. Retiremo-nos seOhores, para não sermos encobridores deste
crime!
Na rua, os soldados de Pio IX confraternizam com os legioná
rios de Graodoni. Este e Sante Constantini. autor daquela admir;j.
vel pWihalada, são os heróis do dia, mais gloriosos do que Galletti,
·cto que Sterbini e do que o prôprio Mazzin1, de quem o pavo não
conhece senão os discu_rsos ou os artigos.
.

Em contrapartida, conhece agora os feitos de Grandoni e de
Constantini. O punhal é adorado. Exibem-no, passeiam-no pelas
ruas, levam-no em frente da casa de Rossi e erguem-no num pau,
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co111 o cabo envolvido por um fita trjcolor, para que a viúva e os
filhos possam vê-los cheios de terror e ainda ignorantes da tragédia,
Como ...rw � decorrer desta história não voltamos a encontrar-nos
com Constantini nem com Grandoni, digamos de que maneira ter
minou o seu tri.unfo. O processo do assassinato de Rossi foi longo
e d.iffcil e só pôde concluir-se anos depois.

As provas que culpavam os cabecilhas desapareciam na vora
da revolução: Mas os executores materiais da sentença da
Jovem Jtdlia pagaram com a vida a sua adesão aos princípios mazzi
n'istas: Grandoni libertou-se do verdugo, enforcando-se na prisão,
e Constantini foi executado no dia 17 de Março de 1 854.

gem

Caído .Rossi, o vetdadeiro rei de Roma passou a ser Sterbini.
Redigiu um programa urgente: guerra à Áustria. reforma da cons
tituição, novos ministros.
O Papa, abandonado pelos seus cortesãos, feChou as porta.s ··do

Quirinal, guardadas por setenta suíços e por algu'ns gendarmes, únicas

tropas que permaneceram fiéis. Convocou os embaixadores das potên
cias estrangeiras para que fossem te'litemunhas dos aconteeimentos,
� negou-se a tratar com Sterbini.
O povo indigna-se . por o Papa não querer tratar com os emis
sários, e pretende invadir o QuirinaJ. incendiando a porta. Por entre
as grades um suíço dispara a espingarda. Traição! O Papa fuzifa o
povo! Às armas! Viva a República!
- Começámos; temos de acabar! - disse Sterbini, incitando o
povo.
Assaltam o Quirinal; as balas penetram o aposento onde se acha
o .Papa com alguns embaixadores. entre eles o de França, duque
D'Harcourt; o de Espanh�. Martinez de la Rosa; o do Brasil, Figuei
redo. Uma bala mata monsenhor Palma. secretário de Letras latinas.
Sterbini, o príric.ipe Canino e ou�ros chefes do movimento, im
talados nO Café das Belas-Artes como no seu quartel-general, resol
vem bombardear o palácio. O príncipe Canino manda transportar
canhões e coloca-os em� bateria em frente das portas principais, e
vai dar ordem de fogo.
O Papa horrorizado com aquele sangue, prenúncio de muito
mais, recebe os emis�árlos e aceita o Ministério que lhe impõem:
Galletti, ministro do Interior; Mamiani, das Relações Ex.teriores;
Sterbini, da Fazenda. Os cabecilhas de Mazzini são os ministros de
Pio IX. E, fiéis à sua táctica de alistar o clero nas fileiras da revolu
ção, oferecem a pre:1idência do Ministério ao célebre sacerdote Ros
min.i, que se nega a desempenhar o papel que lhe oferecem. Mas
outro sacerdote, monsenhor M uzzarelli, deixa-se seduzir, o que lhe
Vale uma amarga censura de Pio

L:'·
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- Senhores - diz o Papa aos embaixadores, despedindo·se - que

o

mundo saiba o que acabais de ver. Proibi que no> decretos deste

Ministério se empreguem as fórmulas comuns;

não quero que se

abuse do meu nome, pois eu não faço parte do Governo; � a.i s que

um rei, sou um prisioneiro . . .

Isto sucedeu a, 1 6 d e Novembro. Pio I X era realmente um pri·

sioneiro que, como Luís XVI, aguardava a sµa hora, gu.ardado pelos
assassinos de Rossi.
Uma dama francesa, a condessa de Spaur, esposa do ministro

da Baviera, tramou a sua libertação, em conivência com o marido
e _com o duque D'Harcçurt.

Na noite de 24 a carruagem do embaixador de França chegou.

precedida de archotes, como era · costume nos dias de recepção.
As sentinelas deixaram

passa{_" o

duque, e ele mesmo ajudou

Pio IX a despir o traje branco e a vestir·se com uma sotaina negra.

As sentinelas que guardavam os aposentos do Papa não pres·

taram atenção àquele simples clérigo, de óculo5 escuros. que saiu dali.

Ouviram a voz forte do embaixador de França e não imaginaram que
o seu interlocutor fosse o Pontífice.

Pelos sombrios corredores do Conclave, Pio JX chegou ;.\ Porta

Suíça, que ninguém vigia.va, e abandonou o Qu�rinal. O conde Spaur

esperava-o numa carruagem. Saíram pei:i- P.Orta das Quatro Fontes.
sem que as sentinelas suspeitassem deles. No vale de Ariecia encon
traram a condessa de Spaur, que os aguardava na sua grande carrua.

ge.m com o filho e com dois criados bem armados. Ali estiveram pres·
tes a ser detidos por uma. patrulh� de car.abineiros que seguiam a

ca.rruagem de Spaur. Salvou·os o sangu�·frio da condessa, que rece
beu Pio IX com esta angustiosa· exclamação:
...... Oh, Senhor doutor! Como demorou!

Os carabineiros nem chegaram a ver as feições daquêle . médico

a quem a dama repreendia pelo atr.aso; mas compadecidos da "iUa

angúStia, ajudararn·no a subir à carruagem,· que partiu ao galope dos

seus quatro cavalos pela estrada de Nápoles.

Quando atravessa-ram a frpnteira e . se acharam nos domínios de

FernaQ.do II, lágrimas de comoção banharam o rosto de Pio TX,

que entoou o Te Deum.

Às nove e meia da manhã·, depois de .·mudarem de cavalos numa

paragem, chegaram a. Gaeta, dirigindo-se ao palácio epis(;opal.

Pôr acaso, o bispo estava ausente, e os seus criados não qui·

ser�m receber aqueles hóspedes, a quem · não conheciam, pelo que

Pio IX teve de se refugiar num albergue JJ10desto, chamado li Gim··

netto.
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Muitos anos depois, na sua alocução de 26 de Dezembro de
nobreza romana, Pio JX explicava desta forma a sua reso
luçfio:
11A revolução nasceu aparentemente tímida, ohsequiosa e adu
ladora. Com a sua hipocrisia enganou muitas pei.soas honestas, sur
preendendo a sua boa fé, e mismrou-se a elas ao pé dos altares;
mas enquanto uns se alimentavam com o pão da vida, os outros
comiam a sua própria condenação. Pediram e obtiveram tudo aquilo
de que era possível lembrarem-se. A cada concessão estalavam em
aplausos. Depois vinham com novas pretensões, até exigirem um
Papa batalhador e agressivo. Mas o Papa, que não quer!a nem podia
ser batalhador, teve que se afastar de Roma, para não permitir a
execução das horríveis ameaças de que foi objecto».
Se o rei de Nápoles não consentia em ter como hóspede o Pon
tífice, duas nações di�putavam entre si essa honra: Espanha e França,
que tinham mandado barcos para ó transportarem para o seu ter
ritório.
A anarquia apossava-se de Roma.
Votava-se a destronização do Papa e estabelecia-se a República
Romana.
José Mazzini apareceu em Roma no· dia 5 de Março de 1 849,
com passaporte suíço, sob o nOme de Francisco Lavillat.
«Romanos! Fostes grandes.. Eu vos consagro remanamenfe ita
lianos.. Depois da Roma dos Imperadores, depois da Roma dos
Papas, vem a Roma do Povo».
A República nece3sitava de dinheiro para a guerra contra a Áus
tria. E foi tal o efeito da sua eloquência. que muita.1:; damas se des .
pojavam das jóias para as deitarem aos pés do tribuno.
A 29 de Março nomearam-no triúnviro, mas na realidade foi
ditador, porque os outros dois colegas foram meras sombras a seu
ladq. A 8 de Abril era a Páscoa. Mazzini quis que se dissesse missa
nó altar pontifical de S. Pedro, onde só o Pontífice pode celebrar.
.
08 cónegos tentaram opor-�. mas em vão. Um sacerdote apóstata,
Spola, celebrou aquela ffiissa, assistido pelo famoso padre Ventura,
que tempos depois se retratou dos seus erros, e pelo não menos
famoso padre Gavazzi.
Junto do altar estava Mazzini, com a faixa tricolor ao peito.
Com e�ta paródia pretendia persuadir os roÍnanos de que podiitm
prescindir do Papa. Bastavam· o povo e Deus.
1 876 à
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STES tempos q u e descrevemos, e m q u e a religião parece ter
tocado o fundo do abismo, são os que D. Bosco escolhe, sor
ridente, para fundar uma nova Congregação.
O homem de preto, o jesuíta, cujo nom'e chegou a ser uma
injúria, é perseguido em todos CYi' países como genuíno representante
do Papado. Boa hora para inventar outros homens igualmente negros
e igualmente afectos ao Papa.
Acaso D. Bosco viviª em terras afastadas e tranquilas, onde não

E

chegavam notícias da revolução?
Não. Vivia em Turim, junto do quartel-general de um jovem rei,
Vítor Manuel II, que preparava o seu posto para uma nova cruzada,
não contra os muçulmanos, mas contra a Igreja de Roma.
E D. Bosco era súbdito desse rei, e foi amigo e até comensal
de Cavour. seu ministro, o verdadeiro propulsor do movimento que
arrancaria ao Pontífice, talvez por um século, o cetro de Roma. Por
um século apenas? Porventura os católicos pensam que os Papas
voltarão algum dia a ser reis- de Roma?
Ninguém conhece os segredos de Deus. Setenta anos viveram
e.JS Papas em Avinhão, o segundo cativeiro da Babilónia, porque
estiveram cativos dos reis de França.
Depois do Tratado de Latrão, entre o sucessor de Pio IX e o
dt""> Vítor Manµel, não pode falar-se de cativeiros; mas, pode cha
mar-se ao Papa rei de. Roma, cuia coroa ostent� na ti ara?
Os historiadores dos reis contam por anos; os dos povos, por
séculos; os da Igreja, por milénios; os de Deus, por idades geológicas.
Os amigoS que receberam as primeiras confidências de D. Basco
eram sábios e santos: D. Cafas!o, D. Borel. Mas julgaram desatinados
os seus projectos, e prova tão patente de loucura, que para seu bem
e com a alrha de dor., resolveram metê-lo num manicómio (1)
(1.1 Este manicómio existe ainda a ··dois passos da enorme casa-mãe
dos Salesianos de Turim.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

122

D. Bosco

Onde se tinham visto essas escolas, �sas oficinas, essas igrejas,
esses milhares de sacerdotes que trabalhariam conforme a sua regra,
esses milhões de operários que aprenderiam um ofício e 'tudo aquilo
de que falava como de uma realidade'! Em sonhos!
Sonhador, sem dúv.ida, pois ao dormir, Deus comunicava-lhe
aquelas coisas que pareciam loucuras, mas com um instinto realista
infalível. Digo instinto não me atrevendo a dar um nome sohre
natural àquela ciência não aprendida, em que se fundem equilibra
damente a descrição, a diplonlacia, o dom das gentes. Simples como
uma pomba, astuto como uma serpente, vivia em contacto com os
inimigos da Igreja, aparando os seus golpes recebendo os seus bene
fícios, fazendo-lhes frente quando era necessário, mas sem se deixar
arrebatar por um falso zelo. Conservava o juízo claro no meio da
confusão apocalíptica daqueles tempos, que tinham perturbado muitos
de mais ciência do q"ue ele.
D. Bosco como que possuia esse sexto sentido dos pombos
correios, das aves migratórias: a orientação.
Dirige-se por caminhos que parecem extraviados. Rodeia-se de
híricchini (em italiano, biricchíni significa vagabundo, malandro.
D. Bosco enobreceu a palavra. e a espécie).
Não se lembra de buscar os seus discípulos nos palácios nas
altas classes sociais., entre os que amanhã serão dirigentes da nação.
Toma exactamente o caminho oposto. Percorre as ruas, reúne os
rapazes abandonados, pro-.;ura os operários, Qe preferência os ociosos
e os desempregados, que aprenderam a conhecer o mundo nas prisões
e em cujos ouvidos zumbem já os hinos comunistas.
Esses são os seus eleitos! Aos outros deixa-os vir, mas a este3
chama-os, persegue-os, não descansa enquanto os não encontra.
Que lhes oferece? Que lhes ensina? Os direitos do povo? Não!
Ensina-lhes a trabalhar e a rezar. Dá-lhes · um prato de g'uisado feito
por sua mãe, e à noite um pedaço de pão, e · aos domingos um poucu
de fruta, assistência religiÕsa e jogo.s ao ar livre.
Mas que época para atrair o ,povo com um prato de gui"Sado e
uma procissão!
Quando o Piemonte fazia o seu primeiro en:aio constitucional
·
o- se inauguravam club� em todos os cantos de Turim, . e o povo
se embriagava com os discurSQs dos futuros. parlamentares e Com
os sofismas de Mazzini, que lhes ensina O& seus direitos, e os frades
ostentavam distintivos tricolores e os· seminarlstas desertavam dos
claustros para acudir aos comités, a- D. Bo'.:co passa-lhe pela ca.beçLt
abrir também um clube na capela Pinardi, não para ensinar ao povo
os seus direitos, mas os seus deveres.
Ideia peregrina! E, contudo, os filhos do povo acudiam ern
número tãl que causava inveja aos políticos e receios à autoril::l.ade.
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Ah! Não iam por um prato ·de guisado. Havia outros que ofere
ciam mais. A sedução de D. Bosco estava no seu sorriso e numa
palavra que encerra toda a sua pedagogia.
Há muitos anos, o reitor do colégio dos jesuítas de Campolit.li:.
em Portugal, referia a D. Ricaldone, actual prefeito geral da Con
' gregação Salesiana, como conheceu D. Bosco.
aTinham-me posto à frente de um grande colégio, e estava cheic

dr: receios, por causa da minha inexperiência. Lembrei-me então de
consultar D. Bosco, e fui de Roma a Turim para o ver. Queria que
me explicasse o segredo daquela misteriosa atracção que exercia sobre
os rapazes: qual era o seu sis'tema pedagógico.
.

«Para o não fazer perder tempo, e para reter m.elhor as respostas.

escreVi um minucioso memorial com as perguntas que me preocupa
vam. Aprendi-o de cor e fui expor-lh o. D. Bosco ouviu-me cortês

mente. Deixou-me falar quanto quis. Não me inter'rompeu uma !'Ó

vez, e ei.I imaginei, pela atenção que me prestava. que ia dar uma
respost.a franca ao meu longo questionário. Eu terminei assim: Como
procede V. R. para atrair as crianças? E ele então respond,eu-me, mas
não me disse muitas palavras, não me di�se três, nem sequer duas:
disse-me uma só palavra:
- Amando-as!
«E pôs-se a falar de outras coisas., com toda a naturâlidade, como
se já não tivesse na�a que· dizer» .
N o emaranhado confuso das doutrinas revolucionárias. socia

listas e democráticas, D. Bosco tinh a descoberto o fio de ouro de
uma grande verdade� que to.das elas contêm

&

que é

o

motivo da

sedução dessas doutrinas sobre o povo. E�sa verdade transcendental
é a igualdade.
Não é uma ideia revolucionárià nem moderna. !:: um velho
'
dogma cristão. contido na segunda palavra da oração que J esus
ensinou aos sç.us discípulos: aPai nosso . . . 1> Todos os homens, filhos.
de um mesmo pai; portanto, todos, especificamente iguais:
Se o egoísmo dos que oprim_ern os seus semelhantes pela riqueza·

ou pela força obscureceu esta verdade e impôs, durante séculos, desi·

gualdades que pa(eciam- nascer com o homem. pior para eles, por
que os oprimi�os acabaram por reconhecer a injustiça dos privile
giados e converteram numa bandeira de ódio o que era um dogrlla
de amor.
Fez-:.e famosa a cegueira daquele romano que definiu assim o
·
enrre Judeus a propósito tfr

cristianismo nascente: uma discussão
religião.

º
Assim, muitos nos tempos de D. Bosco não repararam mais do
·
que no aspecto político, hostil aos reis, das doutrinas revolucioná-
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rias e não na avidez de justiça que preparava os corações para as

receber.

Ele não acreditou que fosse! uma discussão constitucional. Com

preendeu que a Humanidade penetrava numa região nova e que o

catolicismo não tinha interesse em desviar o seu rumo.

O catolicismo não é solidário d e nenhum regime político. Pros

perou e sofreu perseguições sob os reinados absolutos, e suceder

-lhe-á o mesmo sob os constitucionais e sob as repúblicas.

Por essência é democrático; os seus príncipes são homens de
todas as condições. Mesmo para ser Papa, o nascimento não con
fere nenhum privilégio. Com razão Voltaire lhe chamava a

da canalha, e por canalha signjficava o povo.

religião

Mas a democracia, ou seja o governo do povo, quando não está

regula.da pela justiça e pela caridade, degenera numa selvagem luta
de classes, numa aristocracia ao contrário.

Um povo que não tem noção dos seus deveres porque os ora

dores não lhe falam senão dos seus direitos, que não conhece mais

limites do que aqueles que a si mesmo impõe nas suas leis efémeras

como os homens que as fazem, está no caminho da anarquia.

E quando cai na anarquia, que é a desordem, o povo. deses

perado. acaba por se entregar a um ditador. A ditadura impõe a

ordem à força. Dá momentâneamente a sensação de liberdade, porque

não há tirania maJs abominável Qo que a da multidão anarquizada.

Mas a ditadura é a negação da liberdade e da justiça. Portanto,

anticristã.

D. Bosco teve a intuição da democracia no momento em que

a muitos · parecia urna heresia.

O operário, o proletário, corno dizem os �ocialistas, é a grande

massa da população, a maioria, e num regime democrático é o governo.

Preparemos o operário para o grande papel ,que vai desempe

nhar nas sociedades modernas, como eleitor, e muitas vezes como
eleito. Ensinemos-lhe os seus direitos e os �eus deveres. Tornemo-lo

hábil no seu ofício; demos-lhe a instrução que dantes era exclusivo

patrimón.io dos ricos e dos nobres; façamo-lo bom católico, e fá-lo

-emos bom democrata; saberá eleger e rnberá governar, e teremos
feito o bem da pátria e da Humanidade.

Este é o pensamento de D. Basco. Para o reali7.a r aplica as

suas qualidades de organizador, a sua imaginação de inventor. a

tenacidade, a ciência e, sobretudo o seu gr-ande coração. Amemo-lo
e

virá connosco ainda que não lbe ofereçamos mais do que o que

lhe oferece a revolução.

Parece fácil simular amor ao povo nesteli· tempos em que os

políticos arrancam dos lábios as palavras com que hão-de adulá-lo.
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Dizemos mal, falando destes tempos; pois os políticos actuais não
ultrapassaram os caudilhos dos comícios da antiga Grécia.
Nas suas aventuras de colegial, D. Bosco aprendeu diversos
ofícios. Alfaiate, sapateiro, músico; sabe de tudo um pouco, e seria
capaz de ensinar se tivesse onde instalar as oficinas e dinheiro para
comprar ferramentas aos seus alunos
A instrução do operário é a sua ideia fixa. Mas não a concebe
como uma infusão de teorias inúteis num cérebro mal preparado.
Issó, a maior parte das. vez03 não rlielhora a aptidão cio operário
para ganhar a vida, e produz amjúde um deslocado, quer dizer,
um descontente com a profjssão que as realidades da vida lhe obri
gam a adaptar, mas que uma fantasia excitada acha humilhante.

Não. D. Bosco quer aperfeiçoar as aptidões do operário dentro
da sua vocação, sem lhe meter à força conhecimentos inüteis. E quer
levantar de tal maneira o nível moral e profissional dos seus alu
nos, que só o facto de ter aprendido na sua escola lhes sirva de
recomendação para encontrar trabalho, se é que não podem esta
belecer-se por conta própria.
Um sonho! Como realizá-lo, quando as necessidades do Oratório
festivo crescem e não aumentam as esmO!a.;, que são os �eus recursos?
Aos olhos do mundo, um santo deve ser um homem desdenhoso
do dinheiro, até sentir náuseas diante dele. O maior pecado das Con
gregações religiosas, expulsas de muitos países, joi terem acumulado
riquezas ingentes.
E que falta lhe fazia o dinheiro. Era pobre como Lázaro, mas
estava longe de o maldizer. Pelo co·ntrário, respeitava-o como sinal de
trabalho de um homem; e quando sabia que em tal casa lhe dariam
um punhado de moedas, voava para lá e cumulava de bênçãos a
mão generosa que lhas oferecia.

É o santo em cuja vida �e referem mais histórias, em que o
dinheiro desempenha certo papel. E algumas delas são deliciosas.

Um dia, quando já era homerrl célebre, tido por santo, uma
dama riquíssima ajoelha--se diante dele e suplica-lhe que lhe con
ceda um autógrafo para o guardar como uma relíquia.
D. Bosco sorri, toma a caneta e escreve: cc Recebi da Senhora. , .
a. quantia d e duas mil liras para a merenda dos meus biricchini».
A dama lê, compreende, deixa o dinheiro e beija a relíquia que
acaba de obter.
D. Bosco é o santo de uma época materialista, na qual nada se
faz sem dinheiro. O seu realismo robusto fazia-lhe ver em cada peça
de ouro, quilos de pão, pares de sapatos, metros de pano, que pode
ria adquirir para os seus biricchini. E quando lhe faltava essa moeda,
supiicava ao Senhor, de joelhos, que Lha mandasse; e se Deus lhe
tivesse mandado um anjo com urna bolsa de escudos ou um cheque,
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té�lo�ia recebido sem nenhuma confusão, e, até pelo costume que
tinha de o fazer, pegando f!.ª caneta parai assinar o recibo.
.
·
Certa noite de Abril do ano de 47, em que o tinham chamado
Í
�
para co lfe:;sar um doeot . voltava a casa pensando que a mãe o
aguardaria ansiosa· pela demora.
Avançava depressa pelo caminho tão seu conhecido, pois não
tinha mais luz no céu nem na t.erra que a que se eScapava pel� porta
mal fechada de alguma taberna.

Má hora � piores lempes para se encontrar com alguns filiados
da Jovem ltâlia, irtcfinad03. a ver jesuítas em todas as ·sotainas negras.
Ao dobrar a esquina da Via Dora Grossa, que ho'je se chama

rua Garibaldi, observa um grupo de ma.lteses mal arranjados à entrada
d� uma taberna.

Péssimo encontro ! D.e boa vontade desviaria o seu caminho;
mas ele� já o tinham visto e até cu.rhprimentado com algumas blas
fémias. Se retrocede, será pior. Ao mau tempo, boa cara,
Avança com passo firme e pQe-se-lnes de diante.
-Boas-noites, meus queridos amigos! Pareceu-me que me cha
máveis. . Que tal? Como andam os negóciós?
Eles, paraJisados pel� surpresa, oão lhe respondem. Olharri-no,

nada mais; não lhe acham pinta de jesuíta. É talvez um abade, um
teólogo, sabe-�e lá quem, pois não eram muito entendidos em questão
de vestimentas de frades!
- Os negó,pios andam
mente o mais audaz.

mal,

senhor

abade - responde

brutal

- Porquê? . . . A guerra, por acaso?

- Que guerra, corpo di Bacco! A sede, que é pior do que a

guerra! Temas sede e não temos biguya (dinheiro).
- Pague-nos uma pinga, senhor abade!

- Com muito gosto. E como os senhores são tantos, pagar.Jhes·�i
duas . . . Que lhes parece?
- Bravo! Largue o dinheiro!
Um deles pega-lhe no braço, para lhe fazer entregar o dii1beiro.
Todos o rodeiam . . .
- M a s eu também quero beber com vocês! Não m e convidam?
Tenho ar de mau companheiro?
- Oh, como imagina, senhor teólogo, que não o vamos convidar!
- Então, entremos 1 • •

· - Aqui não! O vinho daqui tem muito água. Vamos à i:µa das
. Três Ga�inhas. Ali há uma taberna de confiança.
- Vamos lá - diz D. Bosco, muito contente, porque a rua
das Três Galinhas, contígua à praça Manuel Felisberto, está a cami

nho da sua casa.
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São quase vinte os vagabundos. D. Basco põe-se à cabeça deles
e começa a andar galhardamente, no meio da calçada. Um dos estra
rihos camaradas pega-lhe no braço direito, outro no esquerdo, e .
entoam uma canção popular. O povo italiano gosta de cantar erh
alta voz em plena rua,, enfrentando o silêncio da noite-. Às v'e1.es
descobrem-se assim vozes excelenteJ.

A de D . Basco não é a pior do grupo. Chegam a Via delle tre
Galline, penetram na taberna de confiança e acomodam-se diante
das mersas, e D. Bosco pede um par de bojudas garrafas de /reisa,
um vinho generoso que lhe recorda as colinas dos Becchi.
Servem-no, e brinda com eles; mas não bebe.
- Como? O senhor não bebe connosco? Faz-nos a desfeit3.?
- Não, meus amigos; não posso beber. Estão a dar as doze da

noite na torre da Consolata. . Que eu não podia celebrar a santa
missa amanhã, melhor dito. boje . . . Não estaria em jejum, e vocês
sabem . .
- É verdade! - diz u m que s e reçorda u m pouco d o cate..
cismo-. Faça como lhe parecer melhor, senhor abade. O senhor,
sim, é qué é ufn bom teólogo. . Se todos fossem como o senhor!

As línguas cavaqueiam; aquele /reisa é bom deveras. D. Basco
enche-lhes outra vez os copos e explica-lh�s outra vez quem é e em
que trabalha; e diz-lhes que a sua casa não está longe dali. Eles
ouvem-no com respeito.
- O senhor, sim, é um bom teólogo! - repete um deles.
- Go:;to de lhes ter dado este prazer

e

que

sejamos

amigos.

Agora toca-lhes aos senhores fazer alguma coisa por mim. O que lhes
vou pedir, se querem dãr-me um prazer, é que não blasfemem do
'
nome de Deus e de Jesus Cristo, como fazem a cada i nstante . . .
- Tem razão - responde o que mais blasfemou -. .E: u m mau
costume, senhor D . Bo:;co. A língua vai só, sem que a gente pense
no que diz.
- Mau costume! Têm de se corrigir! E agora, como é tarde e
eu me levanto cedo, e vocês terão que fazer o mesmo, vamos cada
um para as nossas casas. E no domingo espero·os todos na casa
Pinardi.
Levanta-se, mas eles não se movem.
- Ainda não têm vontade de dormir?
- Aonde? - exclama um com sarcasmo -. Os pedreiros ainda
não acabaram o meu palácio . . .
E como alguns não tivessem onde dormir, D . Basco propôs-lhes
que o seguissem.
No trajecto juntam-se-lhes alguns outros sem trabalho, dos que
dormem às portas das · igrejas e dos palácios.
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Margarida aguarda o iilho cheia de angústia, e sai até à beira
do casarão Pinardi ao sentir as pisadas.
- Aqui lhe trago estes hóspedes, minha mãe.
- Quem são, meu filho?
- Uns bons amigos . .
- Bem vindos, pois! Entrem!
Dez ou doze entram na cozinha. A
linha contado, alarma-se.

boa mulher,

que não os

- Onde os va.is deitar?
D. Basco sorri, e tranquiliza a mãe e os rapazes que começam
a mostrar-se d�encantados da casa de tão bom teólogo.
- Como vocês vêem, eu não sou rico; mas com boa vontade
vamos acomodar-nos · todos. Lá em cima há um celeiro e alguma
palha. Hoje não faz frio; além disso emprestar-lhes-ei cobertores-.
Justamente nesses dias tinham feito a caridade de lhe enviar umas
mantas para abrigar os seus biricchini. Está louco de alegria. Na apa
rição destes hóspedes vê a mão da Providência. Serão o começo de
outra fase da sua obra: a hospedagem de jovens operários. Buscar
-lhes-á trabalho, ensinar-lhes-á, tê-los-á sempre consigo . . .
- Deus meu, que m á pinta têm estes amigos de João! - murmura a sua mãe vendo-os sair e trepar pela escada do celeiro.
D . Rosco ajuda a estender a palha, entrega-lhes as mantas de
que dispõe, faz-lhes rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, recomen
da-lhes silêncio e ordem, e dá-lhes as boas-noites.
Desce esfregando as mãos. Margarida resmunga:
- Onde arranjaste essas relações, meu filho?
Ele não se atreve a contar-lhe que esteve com eles na taberna,
pagando-lhes vinho para os cativar melhor, e vai dormir, rendido
pela fadiga, mas satisfeito.
Ao amanhecer, sai para o pátio para di1er uma boa palavra aos
seus amigos, a quem esperava encontrar a lavar a cara. Nenhum!
Não se ouve o mais leve rumor.
- E verdade que se deitaram tarde! Devem estar a dormir ainda!
A mãe aviva o fogo e dispõe-se a aquecer a pitança que lhes

oferecerá como pequeno almoço. E ele, um bocadinho inquieto,
sobe ao celeiro. Ninguém! Os passarõe3' levantaram voo, levando
os cobertores.
- Bendito seja Deus,
rindo-se em bom tom.

que

mos

deu

e

mos

tirou ! - exclama

À mãe, a aventura causa menos graça. A gente velha é menos
tentada ao riso.
Algum tempo depois, numa chuvosa e fria noite de Maio, aca
bavam de jantar a mãe e o filho, quando sentiram bater à porta. Um
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rapazinho, com cerca de quinze anos, molhado dos .pé� à cabeça,
pedia-lhes esmola.

•Minha mãe - conta D. Rosco nas suas

Memódll.l' - recebeu-o

na cozinha, aproximou-o do fogo e enquanto a roupa secava, deu

-lhe guisado e pão.

à

Ao mesmo tempo, eu perguntei-lhe se ia
lia

e qual era o seu ofício. Respondeu-me:

curar trabalho. Tinha três francos. mas já
n�da..

escola, se tinha famí
Sou órfão. Vim pro

os gastei

e

não

tenho

Peço, por caridade, que me deixem passar a· noite nalgum

canto desta casa.
Dizendo isfo, pôs-se a chorar. Minha mãe chorava com ele. Eu

estava comovido.

Mas a aventura dos amigos da taberna, e outras semelhantes,
tinham tornado D. Bosco mais cauteloso com as relações nocturnas.
- Se eu soubesse que não ·eras um ladrão. admitir-te-ia na minha

casa; mas outros a quem eu alberguei levaram parte das minhas man
ias .. Não me levarás tu as que me restam?
O rapaz sem se ofender. responde:
- Não, senhor: esteja tranquilo: sou pobre. mas nunca roubd

nada.

Margarida põe a mão sobre a cabeça do r::tpaz voltando-lhe o

rosto para a luz, que lhe
são assim.

ilumina

em

cheio a

cara.

Filho

e

mãe

Quando .um se entrega, o outro resiste; se um hesita,

toca ao outro o turno de se deixar levar pela divina imprudência
dos corâções generosos. Assim compensam, alternadamente. as -suas
qualidades. que. no fundo. são as mesmas, como surgidas da mesma

fonte.

- Se te parece - diz a mãe ao filho cm voz hai,,a - por csla

noite eu lhe arranjarei uma cama.
- Onde?
- Aqui, na cozinha.
- Levar-lhe-á as caçarolas . . .
- E u vigiarei.
- Faça cõmo quiser. mãe.

Margarida e o rapaz juntam uns ladrilho;: dispõem-nos no chão,
imprQvisam um colchão e fica feita a cama.
Arites de fechar a porta, a boa mulher

fá·· lo

ri::1.ar as suas ora

ções e prega-lhe um sermãozito para que não lhe roube as caçarolas.

No dia seguinte, mãe e filho aparecem. cada qual por seu lado.

ansiosos por ver o resultado da experiência. O rapaz

e- nem um prego falta. I.ouvado seja Deus!

ainda dorme.

cEste foi o primeiro rapaz do nosso albergue . . . - diz D. Boscu

- A este juntou-se outro, depois outro. a seguir outros:
falta de lugar. nesse ano tivemos que

nos

limitHr a sde11,

mas. por

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

D. Bosc{I

130

Junto com o a lhergue nocturno. começou outra i nsti tu i ção Sale

sia na, i nvenção da mãe de D. BosCo, e foi o qu e chamam o sermão-

7.ito, umas palavras que da mesma dirigia aos rapazes ao dar-lhes
a..; boas noites._
Quando a boa m ul her. para

defender as caçarolas e inspirar

salutares pensamentos ao primeiro al bergado. lhe fez aquele discur

sito. não imaginou que tinha tido uma ideia geni al. D. Bosco incor

poro u-a nas suas regras, e desde então, em todas as casas SaJesianas.
em todos os tempos não se vão deitar nem os sacerdotes, nenÍ os

estudantes, nem os artesãos. sem receber as hoas-noites. breves e sim
ples. como as inventou M argari da .

De vez em quando reaparece nela a camponesa prudente, que
"
pensa na velhice e economiza.

- Ouve, J oão: se todos os dias me trazes um rapaz para sus

tentar. nunca guardarei nada para ti . .

Que vais fazer quando fores

velho?

� Sempre mt: restará uma cama no hospital Cottolengo - res

ponde o fi l h o.

c A história do Oratório -- disse ti próprio D. Rosco - divide-se
·
em três é poc.:as: a fabulosa. a heróica e a histórica11,
A fabulosa decorre desde o começo até ao ano

55.

O seu relato

parece uma série de fábulas. tão extraordinárias são as dificuldade�

que lhe opõem, um dia. os sectári os. outro dia. os católicos. e todos
os dias, a pobreza.

O. Bosco deve pen'sar não só em divertir, em dar· mer�nda e

em ensinar os hiricchini do Oratório festivo. e d�r aula aos alunos

da escola nocturna, mas também em alimentar, vestir, procurar onde

aprendam um ofício os sete alunos internos que recebeu e que não
têm debaixo do manto do céu outro pai além dele.
Dormem no celeiro. sobre colchões de palha.

Ao romper da

manhã a mãe de O. Bosco acorda-os. Lavam-se numa fonte que há

no pátio e que agora se conserva tal como era então; ouvem missa,
· celebrada por D. Basco, e partem para o trabalho. SãÔ aprendizes,

que trabalham gratuitamen te em casa de um bom patrão, até apren
derem o ofíci o.

·

Se D. Basco tivesse recursos, já teri a instaJado oficinas 'própri as

para que os seus hiricc/i;n; f05sem carpinteiros. tipógrafos, alfaiate$. . .

U m dia será! V i u -o em sonhos!

·

Na noite anteri or D. Basco repartiu pelos .'rapazes vinte e cinco

cêntimos por cabeça. Com isso. ao passar pela padari a compram uma :

fatia de pão e umas rodelas de salame. qU:e vão comendo até que
L·ada um chega a casa do seu patrão.
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Ao meio-diai voltam a Valdocco - onde está a casa Pinardi · 
para almoçar. Quem hoje vê o que é Valdocco. um bairro popu
loso da cidade, mal concebe o que era então. lugar despovoado e
perigoso. Os rapazes têm que correr para chegar a tempo. Margarida
ou D. Basco mesmo, enchem as tijelas de caldo.
Cada um tem a sua tijela de barro e a sua colher. O caldo con
siste em arroz com batatas ou farinha de milho com castanhas. ou
feijão. Cheira b�m e fumega que é um regalo.
Lá fora cai neve e faz um frio de rachar. Os rapazes põem-se
de cócoras aos cantos, sobre uma pedra. sobre uma tábua, sobre um
banco, e devoram o caldo quente.
-Hoje está melhor do que nunca! Quem o- fez?
D. Basco sorri com vaidade de cozinheiro. Pôs um avental para
não sujar a batina.
-Gostas? Come. faz as honras ao cozinheiro!
Ench� de novo as tíjelas. Os rapazes pensam que têm ele a�
lavar eles mesmos.• e que Já fora. no cano da fonte, a água esta
gelada... Brrr!
Então inventam um jogo como sobremesa: o que perder, lav:i
as tijelas de todos.
A noite a cena é mais pitoresca. Parece um quadro flamengo.
A cozinha tépida serve de sala de jantar e de escola para os alunos
de música.
D. Basco não só corta calças. faz sapatos. fabrica mesas e bancos,
mas também ensina canto e violi.no. E enquanto
os alunos afinam
·
a'i cordas. ele da colher da sopa faz batuta.
A luz do candeeiro. Margarida cose e remenda as roupas daque·
les filhos com que Deus abençoa a su<1 fecunda velhice.
Para levar a cabo aquela empresa. D. Basco não só necessita ele
dinheiro. mas também de colaboradores. Tinha de ensinar, de pregar.
de confessar. de SitiT a pedir esmola. de voltar <1 casa, de i:ozinhar.
de contratar com fornecedores, de escrever cartas e livros. As forças
de um só homem não bastavam.
Desde o início tinha encontrado providenciais cooperadores.
sac«·
·
dotes e leigos: mas os tempos eram terríveis.
Jamais quis D. Basco misturar-se com a política, mas a política
meuteu-se amiúde com ele.
.
- Veio o tempo da provação, o ano de 48 - contava. anos
depois aos discípulos. A:té alguns sacerdotes que me ajudavam queriam
levar os .meus rapazes para as praças para gritar: 1Viva a ltália�n
O .mais d.ifícil não era fazer frente aos que pretendiam isso.
mas impedir que os hiricchini se deixassem arrebatar pela torrente
democrática.
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Um dia - referem as

Memórias - por

volta das duas da tarde,

estava eu no recreio com os meus rapazes. Um deles lia o jornal
A Harmonia (católico) quando uns sacerdotes, que costumavam vir
ajudar-me nas funções sagradas, se apresentaram com medalhas, fitas
e bandeira tricolor, e com um jornal verdadeiramente imoral: A opi
nião. Um deles, respeitável pelo zelo e pela doutrina, adianta-se, e,
nproxima-se, vendo que a meu lado alguém tinha nas mãos A Hat
monia, exclama : Que ignomínia! E tempo de acabar com estes!..

E. ao dizê-lo. arrebatou-lhe o jornal, fê-Jo cm mil pedaços e
pisou-o. Levado pefo seu fervor político, disse-me, pondo-me em
frente dos olhos A Opinião: Este sim é que é um bom jornal, que todos
os cidadãos honestos devem ler!u
D. Rosco trata de apaziguar o exaltado patriota. Toca o sino
chamando-os à igreja. Um dos cacerdotes recém-chegados ia fazer
o sermão. O. Bosco põe-se perto do púlpito, alarmado com a sua
insígnia e receoso do que iria dizer. Devia falar de moralidade aos
hiricchini, e durante todo o tempo não lhes falou senão de liber
dade, de emancipação, de unidade.
D. Basco refugia-se na sacristia e põe-se a pensar o que há-de
dizer, para dissipar o efeito daquele discurso de comício. Termina
o orador convidando os rapazes a sair· para a rua· em manifestação.
E todos o seguem. cantando hinos nacionais e fazencio flamejar a
bandeira da unidade jtaliana.
Um sonho providencial conforta aquela :.1Jrna angustiada pelo
abandono· e pela i ngratidão.
Eis aqui o relato:
•Uma pessoa levou-me por um caminho todo coberto de rosas,
não só em cima, mas em baix.o e aos lados. em forma de abóbada.
Nurica vi rosas semelhantes. E disse-me:
- Anda.!
- Eu, para não pisar tanta formosura, tirei os sapatos e avancei um passo ou dois. Ai! Tive que me deter. Tinha pisado um
espinho que me causou enorme dor, e vi muitos outros e�oodidos.

- É preciso calçar os sapatos- disse; e
·
pondeu:
- Sem dúvida, deves calçar os sapatos.

o

que me guiava res-

Assim fiz. Seguia-me uma multidão ·de sacerdotes e de outras
pessoas. ComecCi a andar. Apesar das minhas precauções, a cada

passo me picava nalgum daqueles duríSsimos
apesar de tudo, ao fim do meu caminho e olhei'
companheiros, não restava um.

espinhos. Cheguei,
para trás. De tantos

Lamenta·k da sua soledade, e em breve vê chegar os que o pro
curam.
- Aqui estamos! Quer.emos ajudá·lo!
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- CompreencÍeste? - perguntava.\he aquele

que

o guiava.

- Não.
� Este caminho é a tua missão de educar a juventude. Oevc;s
segui.la com sapa_tos, ou seja, com
da

prudência.

As rosas, o símbolo

caridade ardente que deve distinguir-vos,. a ti

boradQres;

os

espinhos,

os obstáculos

e aos teus cola

e sofrimentos que passarás.

Mas não desanimes: com caridade. com morti ficação. vencerás ludo,

e terás, no fim. rosas sem ospinhosu.
Os

voltaram.

biricc/Jini

mas

não

os

turbulentos

pastores

que

com os seus h i n os e bandeiras os tinham afastado do Oratório.
Como

lorma ram

no a r se respirava pólvora, os biricchini

batalhão de

um

200. e. armados com espingardas imHeis que o governo

lhe emprestou.

fazi"am

exercícios

m i l i tares.

comandados

por

José

Brosio, bersagliere veterano da guerra.
O pequeno exército, um

dia

volta de manobras

invade

e des·

trói a horta c..k M argarida. Que importa? D. Bosco alegra.se. porque

uigô ,

conscgu,iu sati sfazer, sem p
Isto dt!sperta i nvejas.
tório. i m i tando

D.

o espírito bélico dos seus rapazes.

Alguns clérigos que

Bosco. e obtiveram

da

fundaram

outro ora·

M u n i cipalidade a

Jgreja

dos Moinhos Dora. 4uerern conquistar o bersagtiel'e para que erga·
nize enlre eles um batalhão.
O mesmo
uEm

Brosio

1 850 e 1 85 1

(assim diziam

se

refere a

isso, com

a

maior ingenuidade:

tinham-se reunido para reduzir o Oratório a nada

eles). e emre

senhores sacerdotes

c{ue

os chefes da

reunião estavam alguns

frequentavam o Oratóri Ô " .

N ã o h á pior çunha q u e a do mesmo pau�.

Presentes, al moços. convites e passeios. U m di<i dão.lhe 30 .liras.

Brosio aceita-as. mas lembra-se logo dm. trinta dinheiros de J udas,

e para nüo se enforcar com os remorsos, d:í.a.s a u m pobre e va i
conta'r a D . Bosco a aventura.
« Naquel.es
çào

e

a poi o

momentos - co;lta
no

teól ogo

Borel.

este - tive
Este

uma

simpático

grande

sacerdote.

consola·
embora

cheio de ocu pações. insistia em querer ajudar.me. ainda que roubasse
horas ao sonou.

�

A qbra. apesar · de todos os seus ini 1igos. prosperava ràpida·
·

mente.

No dia

1 de Abril de

49

alugou toda a casa Pinardi. Os outros

inquilinos, gente de mau viver, tentaram com ameaças e escânda
los,

prorrogar

os seus contratos

d

é

arrendamento,

e

Pinardi

para

l ivrar-se deles. oferecia a venda da casa. Pedia 80 000 francos; mas
O.

Bosco 1inha génio

financeiro. e deixou-se

rondar.

Mandou ava

liar o casarão. viu que não valia nem a terça parte, e sem se deixar
iludir. conseguiu con\prar a casa por 30 000 francos.
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Em cinco minutos ficou fechado o contrato. D. Bosco não se · l
atreve a penetrar em casa, que já conta como própria. M1_ts onde
arranjar 30 000 francos. ele que já deve ao padeiro e aoli fornecedores?
Maquinalmente Jeva a mão ao porta-moedas, examina-o e põe-se
a rir.
- Tão pobre não estou; aqui tenho oito soldos; minha mãe
terá um pouco mais. talvez dois francos . . . Deus proverá, pois par11
Ele trabalho!
.
Nesse dia D. Bosco não falou à mãe do negócio. O momento
não era oportuno. Lembrou-se de que certa vez o abade ·Rosmini
lhe tinha oferecido um empréstimo de vinte mil francos, e escre
\'eu-lhe oferecendo-lhe como garantia uma hipoteca sobre a mesma
casa.
É domingo. O dia foi nebuloso e a noite cai triste e crua sobre a
cidade de Turim cheia de toda a espécie de preocupações. Que fazer?
As últimas luzes vê aparecer a frágil silhueta do seu _grande amigo
O. Cafasso. As muitas tarefas não lhe dão tempo para o visitar com
frequência. À tarde, quando vai a Rondó, lugar próximo onde se
enforcam os criminmos, ª' quem acompanha até ao patíbulo, costuma
chegar, transido de pena. mas consolado com a morte do cseu $anto
enforcado•. como ele chama ao seu pobre penitente, certo de que
já está no céu.
Mas hoje, domingo, descansa-se tanibém em Rondó. Que graves
a.ssurttos lhe trazem aquela visita'!
-Oh, D. Cafasso! Quanto" prazer em vê-lo! D� certo, é uma
boa notícia. Vejo-lha no rosto.
- Boa de veras! A condessa Casazza-Bicardi, que conhece a
obra do Ora.t6.rio, entregou-me, dez mil liras para si. . .
-Deo . grarias! É o q u e s e chama e queijo ralado com macar
rão• -exclama D. Bosco, beijando a - mão que lhe entrega tão opor
tuno socorro.
Nessa noite, ao jantar, os seus rapazes tiveram, além da rodela
de mortadela, que lhes dava aos domingos, um copo de vinho de
Asti, sinal de grande festa.
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ENOVOU o estilo daquele clero pedante que. em criança. o
entristecia com as suas maneiras desdenhosas. Encontrar um

rapazito da rua é para ele uma alegria. É como se achasse uma bolsa
de ouro. Melhor ainda, porque a bolsa teria de a dar ao dono.
Aproxima-se dele, pergunta-lhe o nome. e para ganhar toda a
sua confiança senta-se na escada ou na soleira de um daqueles carac
terísticos palácios tão vulgares em Turim. e começa a ensinar-lhe o
r.:atecismo.

Claro está. não faltam fariseus que se escandalizam com os seu!I

processos. Ora! Ainda 'ierá mais original. Pelos vidros da janela de
uma taberna viu um rapazito. Dias de trabalho, dias de festa, sempre
co;tá ali servindo os pa·roquíanos. Irá à missa'' Terá feito a primeira
comunhão'? Terá alguém que lhe fale de Deus? Esta ideia preocupa-o.
Empurra a porta. vai sentar-se a uma mesa e pede um café.
Os outros fregueses esquecem um instante o copo de vinho. para
observar aquele padre extravagante que. em ve1 de tomar o cafr
ei:m casa. não tem vergonha de �ntrar na taberna.
O. Bosco põe-se a falar com o rapaz. depois com

o

patrão, e po1

último com os fregueses. Já tem a sua palavra de que no domingo
irão merendar a Valdocco. na casa Pinardi, que agora

é

sua. J â

ganhou o dia!
Igual desembaraço para entrar nas hospedarias. nas pensões. e
.
nas casas de muitos inquili nos . Nada o desconcerta.
Há um tímido aprendiz. que maneja a escova numa barbearia
enquanto aprende a utilizar a tesoura e a navalha.
D. Bosco escolhe urna hora em que o patrão está ocupado e em
que outros clientes esperam a vez.
- Por mim, não se importe ninguém . A minha barba

é

fácil de

fazer. E este mocito, que me parece muito inteligente, vai-me fa1er
:1 barba em dois minutos.
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O

patrão jntervérn:

- Nem se lembre disso, senhor teólogo! Esse miúdo não entende
nada �o ofício. Está cá há poucas semanas, e não tem naqa de inte

ligente.

- Experimentemos, experimentemos!

- Faça. o que quiser, mas aviso-o de que n:io sabe f�zer a barba.

- A minha barba é fácil.

Que fácil devia ser! Dura e revólt<i como O"i matagais, a sua

barba sempre foi um tormento. O aprendiz, corado pelos elogios que

lhe fazem. ensaboa D. Bosco e começa a fazer-lhe a barba.
- Assim vai bem! Não tenhas medo ! . .

ai!. .. Digo-te que aí tens de voltar
escanhoado.

Então,

já

�

te confessaste

Como te chamas? Ai,

passar a nav�lh3. para ficar

alguma

Fizeste a desobriga este ano'! Meu filho..

vez?

Muitas

vezes?

Bom, bom . . . �s o melhor

barbeirito de Turim . . .
D . Bosco pagava e ia-se embora. esfregando a s bochechas.
A Praça de Manuel

Felisberto era o melhor teatro das suas

proezas.
- Quem é

malteses?
-

esse padre que está a jogar

as cartas com esses

É O. Bosco . . .

- Deve estar doido!

e&cândalo?

Porque

o

deixam

andar à ·

solta

a

dar

- É que não é doido . . . i:. um santo!. . .

A o abrigo das novas leis d o reino, tinham-se espalhado por
Turim várias seitas protestantes. Ainda que entre elas não houvesse
(:Omunidade de princípios. pois negava uma o que a

outra

afirmava,

unia-as uma mesma inimizade à Igreja Católica, e particularmente a

D . Bosco, que desbaratava a sua propaganda e difundia entre. o povo
a lealdade ao Pontífice.

A certas horas, naqueles anos, um sacerdote não se aventurava

fàcilmente a andar pelas ruas .da culta Turim.
Aos perigos do punhal das sociedades secretas juntava-se a acção
dos valdenses.
Chamavam-se assim os discípulos de Pedro Valdo, rico nego·

ciante de Lyon, que no ano de 1 160 viu morrer repentinamente um
companheiro de mesa.
Espavorido, repartiu os seus bens pelos pobres e entregou·se a
uma vida de austeridade, como a dos primeiros cristãos.

·

Muitos o seguem ainda, e são chamados os Pobre.ç de Lyon ou
os Humilhados, conforme eles mesmos se denominam. Mas assim
como

outros

se

envaidecem

pela

riqueza,

eles

faz.em

ostentação

áe uma pobreza absolutamente ociosa. Dizem que os sacerdotes não
podem possuir bens. sem perder o seu carácter sacerdotal. Pregam
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contra a confissão, contra o purgatório e contra os outros dogmas.
Perseguido na sua pátria, Pedro Valdo refugiou-se em Sabóia.
Durante sécul03, os seus discípulos viveram ocultos. Quando surgiu
a heresia dc·Calvino, em Genebra, abraçaram as suas doutrinas, e desde
então os valdenses do Piemonte não se distinguem dos calvinistas.
e herdaram a sua sinistra intolerância.
Mas na Itália é mais fácil arrancar pela raiz a fé catóJica do
que introduzir a heresia protestante. São muitos os que deixam de
acreditar quando deixam de praticar; mas são menos os que rene
gam o catolicismo para se fazerem calvinistas ou luteranos.
A pregação dos valdenses contra o Papa, contra a missa, contra
o celibato ecle5iástico, contra a virgindade de Maria Santíssima, não
consegue entrar nos corações. Têm de inventar outros meios mais
eficazes do que os simples discursos. h preciso atrair a juventude,
t:, para isso, fundai oratórios festivo;, à maneira de D. Bosco, tiran
do-lhes os seus biricchini.
Os ministros valdenses espiam nos caminhos de Valdocco os
hiricchi11i. Falam com eles, acarinham-nos e convidam-nos a ir à
sua igreja. Aprenderam o sistema. Prometem dar-lhes todos os
domingos duas mutas, moeda corrente nos Estados sardos, que valia
oito soldos. Além disso, um lirido livro. .
Muitos dos. Mricchini deixam-se seduzir, acodem à igreja calvi
·
nista e recebem as duas mutas e um livro contra a confissão, de
Sanctio, sacerdote católico apóstata.
Com esse5 primeiros desertores será possível atrair outros, e,
com efeito, os valdenses enviam um bom grupo a rondar as pro
ximidades do Oratório e a mostrar aquelas re1uzentes moedas que
ganharam.
Trabalho inútil nesse domingo. No dia seguinte já não vêm em
tom dê paz, mas com os bolsos cheios de pedras. e atacam com pedra
das descaradas os que brincam no pátio da casa Pinardi.
Os biricchini fiéis, desconcertados e feridos. vão refugiar-se na
galeria e nos quartos� mas acabam por perder a paciência e, em
número maior, �aiem para a rua e dominam o assalto com murros
e fisgadas.
Durante meses renovaram-se aquelas tristes batalhas, que a polí
cia não tratava de impedir. Nem a sedução nem a violência davam
resultado. Os valdenses recorreram à astúci:t. Secretamente tinham
seduzido um certo frade Vital Ferrero, franciscano, tido por homem
piedoso, e a quem D. Bosco costumava convidar para almoçar.
Como se aproxima a festa de S. Francisco de Sales. encomen
dou-lhe o panegírico, e o frade não desperdiçou a oportunidade.
Subiu ao púlpito, e em dialecto piemontês, para ser melhor enten
dido pelos biricchini, fez uma estranha descrição das virtudes do
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E,

santo.

para terminar. explicou em estilo de par<ibola, que divi

sava uma zorra pestí(era, que se escondia nos matagais para .infeclar
o mundo. Mas uma águia, das nuvens. a descobria e a atacava. Sabeis
quem é a raposa? A Igreja Católica. Sabeis quem é a 1.tguia'? Lutero!

Dissemos que a vida de u m sacerdote i.::atólico mio andava segura
pelas ruas de Turim naqueles anos.
Acrescentemos que os que pertenciam .a certas congregações ou
instituições

religiosas

não

estavai:n

seguros

nem

�equer

casas. Nos dias das perseguiçõe:; dos valdenses, um

em

suas

dc'iconhecido.

pela janela da pequena sacristi a cio Oratório, disparou dois tiros
de pistola contra D. Borel e D. Carpano. que estavam a paramen

tar-se para uma ceri mónia.

Felizmente as balas só estragaram as

paredes.
Mas a vítima predilecta era O. Bosco. A. má vizinhança <.la casa

Pinardi e os terrenos despovoados que tinha de atravessar para i..:hr!gar
a ela, facilitavam os atentados.
Uma noite, enquanto dava aula. dispararam contra ele uma espin
garda que partiu o vidro da janela. A ·luz do candeei'ro que lhe dava
em ch �io, facilitou a manobra. mas a bala mal lhe roçou pelo corpo.

- Lá se foi a minha batina! - exclamou O. Bosco, levando o

caso para a brincadeira, para tranquilizar os seus hir.:ccltini.

Outra noite · batem à porta da casa Pinardi.

- D. Bosco! Há um moribundo. perto daqui, num sítio a que
chamam Coração

de

Ouro, que

pede

confessor.

- Hum! - diz D. Bosco. que conhece muito bem o seu Turim
- Mau bairro!
E acrescenta em voz alta:
- Buzzetti. Gravano. Ciglicetti!

D:.irei� um passeio

Vamos lá!

comigo.
Acodem três ou quatro dos mais fiéis e robustos

hiriffhini.

Os

que foram procurá-lo, ao vê-lo aparecer com aquela escolta. dizem-lhe:
- Não

há necessidade de companhia!

senhor abade à ida e à vo1ta . . .

Nós

acompanhamos

o

- Não s e preocupem ! Estes moços gostam <ie ronrnr o fresco.

- É que o doente impressionar-se-á vendo entrar tanta gente.
- Não entrarão.
Pelas ruas estreitas e lôbregas de Turim,

conduzem-no

a um

casarão, em cujo pátio deserto brilha a Juzita de u m desses nichos
ftequentes nas antigas casas do Piemonte.
·

- Vós ficais aqui: estareis em boa companhia - diz aos seus

mocetões, indicando-Jhes a i m agem do nicho, que é a Consolata.
Os seus guias dizem-lhe:
"
- Vamos prevenir o doente.
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E deixam-no nüma sala do andar de baixo, com um ar duvi
doso de taberna ou clube, onde parece que tinham acabado de jantar
várias pe5soas, que se levantam ao vê-Jo chegar e lhe oferecem um
prato de castanhas.
- A bom tempo, senhor teólogo! Prove estas castanhas!
- Obrigado; jantei há pouco.
- Mas um copo de vinho ajudará a digestão.
- Obrigado; não bebo vinho a estas horas . . .
- Não d ê desculpas, senhor abade.
- Somos gente simples . . . Brindemos pelo Papa, senhor teólogo.
Ao dizer isto, enchem os copots de cada um; mas D. Bosco nota
que para encherem o dele se servem doutra garrafa. Faz-se desenten
dido, levanta o copo e brinda; mas não prova nem gota.
- Corno é isso? Abandonas-nos?
- Ofende-nos se não bebe!
- Tem que beber! Ao menos um golo.
D. Bosco pousa o copo e responde conl resolução:
- Já disse que não bebo a estas horas.

Imed.iatamente o cercam. Um põe-lhe a mão grosseiramente sobre
.o ombro, e com o a.r de quCm não admite réplica, diz-lhe:
- Pois; meu senhor, sinto muito, mas quem vem às nossas reu�
niões tem que beber, ainda que seja um golo, se não nos quer ofender.

- Essa é a r:iossa regra, se�bor teólogo - confirma outro, che
ga.rido-lhe o copo.
- Bom; se essa a
vossa regra, cumpri-la-ei. .. Mas deixai-me

espaço, que estou oprimido.

Afasta-se um pouco e faz o gesto de beber, mas dá um passo
atrás e abre, ràpidarnente-, a porta e grita:
- Buzzetti, vinde os quatro!
Os biricchini, que estavam inquietos pelos rumore!i que �en·

tiam, precipitam·se na sala. Ante a aparição daquela robusta escolta,
os que o convidaram mudam de atitude.
.
- Estes bons amigos, a todo o custo, querem fazer·me beber
deste vinho. que dizem que é de Asti . .. Eu não costumo beber.
Ao mesmo tempo faz.lhes sinal de que não aceitem. mas os con
vidados não acham prudente, em presença de tantas testemunhas,
fazer beber aquele vinho preparado para D. Bosco; tiram-lhe o copo
e escondem a garrafa.
- Não queremos que o senhor teólogo vá contra os seus bons
costumes! Se não quer beber, que não beba!
Claro está, não havia nenhum moribundo. Era uma cilada, e
nada mais.

Nas suas Memórias, D. Bosco conta algumas destas conspirações
que a polícia de Turim· não soube ou não quis preveIÚr nem reprimir . .
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D.

uParecem fábulas estas coisas que refiro - diz
graçadamente,

são

ver.dades.

que

tiveram

Bosi.:o -. Des

muitíssin1as testemunhas.

uNuma tarde de Agosto. por volta das sete. e�tava eu

do Oratóri o com os meus ra pa zes.. .

e protegido meu apa rece

de faca

à

entrada

De repente. um certo colÍhccido
em

furioso ,

punho.

persegui ndo

um clérigo, a quem tinha confundido comigo. Ao ver-me, não adm i te

o se u erro, e a1ropela-mc::. Só tive tempo de trepar à escada, de me
refugiar nos quartos de cima e de tranca r a porta, contra a q ual

começou a bat� r 1.:om fúria.
uAvisou-se a

pol ícia.

o

tribunal.

os

ca ra bi nei ros.

Sómente às

nove e meia vieram os carabine i ros e o levaram para a prisão. No dia

seguinte o funcionár.io de a ve ri guações mandou perguntar-me se per·
doava ao figressor. Respondi que sim, que lhe perdoava, mas q ue. em
nome da 1ei, suplicava à autoridade que guardasse mdhor a

,

pessoa dos cidadãos . . . .

c1Aproxirnadarnentc um mês depois. num domingo, ao

fui chamado à pressa para confessar
na casa Sardt. pc:rto du refúgi o . .

casa

e a

anoitecer,

uma doente que estava a murrer
Pelo que j:i me 1 i n h a sucedido,

convi dei vários dos meus rapazes. entre eles João 13uzzelti. Jacinto ·
Entrei e vi uma m ulher que

Arnau d. que ficarnm junto da escada . .
estava

afogueada

1.:omo

se

agonizasse.

Convidei

sai r

a

os

quatro

que estavam no quarlll.

u Em altos brados a mulher pôs·se a gritar: - Antes de rne con

fessa r, quero que esse:

bandido

que está à m i nha frente desdiga a

calúnia que _ m e imputou " .
Aquilo parece um sinal combinado; estabclet'e-sc u m a discussão
entre a

simula�a

doente

e

os

�eus

quatro

Passam aos m urros. apagam a lui e com
na

�curidão,

dirigindo-se para o lugar
e

ràpidamente

onde

Da

discussão

a dascarregar pancada
está

D.

Dosc1..1 .

Este

umâ cadeira. põe-n a à

adivinha

o

m anei ra de escudo e corre para a porta.

Pôde escaPar. não sem
ievou·lhe metade do polegar

ergue:

amigos.

cabeça

à

embuste

eçam

ser ferido, pois uma daquelas panc<idas
esquerdo.

«Nunca pude saber - a'crescenta - o verdadeiro motivo. daque
les atentados; mas parece que foram, segundo se dizia. para

me

fazer desistir de caluniar os protestantes u .
A vid� d e

D.

Bosco, em pleno século X I X

temunhas, apresenta

aventuras

e

à vista d e m i l tes

incríveis. digna� d e lenda dourada.

Os biógrafos hipercríti cos desprezaram-nas. Nós cremos . que mutila

ríamos a verdade histórica se· não as contássemos. O

inverosím il ,

o

sobrenatural, foi o natural · neste homem simples.. prosaico, real ista .
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Como esquecer o Cinzento?
O Cinzento foi um cão, um imponente exemplar dessa raça forte
e ágil dos cães de pastor, que apareceu inesperadamente numa tarde
do ano 1 854, e foi até 1866 um guarda de D. Bosco.

De onde vinha, quem era o dono, quem o alimentava, onde se
escondia.? Nunca ninguém, nós doze anos que o viram rondar o
Oratório,
pôde descobrir.
.
Cedamos a palavra ao próprio D. Bosco. A história é estranha e
ele conta-a no seu estilo ingénuo, palpitante de veracidade:
o:O cão Cinzento foi tema de muitas conversas e de várias hipó
teses. Não poucos de vós o tendes visto e até acariciado. Pondo de
parte as historietas curiosas que contam d�ste cão, vou expor aqui

o que é pura verdade. Os frequentes ateritados de que fui vítima
convenceram-me de que não devia andar só, nem à ida nem à volta
da cidade de Turim . Naquele tempo o Manicómio era o tUtimo edi
fício na direcção d0 Oratório. O resto era terreno baldio, de bosques
de acácias.
«Nuina noite escura. tarde já, voltava só para casa, com algum
receio, quando yejo ao meu lado um cãozarrão que à primeira vista

me assustou ; mas como não mostrasse intenções hostis, e pelo con

trário, me fizesse várias demonstrações de amizade como se fosse

seu do�o, depressa nos fizemos amigos e me acompanhou até ao

Oiatório. Sucedeu o mesmo muitas outras vezes; posso, portanto, afir

mar que o Cinzento me prestou importantes serviços. Eis aqui alguns.
.
rNos · fins de Novembro do ano de 54, numa tarde chuvosa,

ao vir da cidade, para não andar muito sõzinho, fui pela rua que vai
da Consolata a Cottolengo. Em certo local vejo dois homens que

caminham diante de mim, acelerandó ou diminuindo o passo, con
forme eu andava. Para evitar o encontro, quis mudar de rumo, mas

eles ràpidamentC fizeram o mesmo. Quis voltar-me, mas não me
·
deram tempo; voltaram-se para trás e sem dizer palavra atiram-me
um manto à cara. Em vão téntei evitar que me envolvessem: um
apertou-me a boca com um lenço, ·impedindo-me de gritar. Nesse
momento aparece o Cinzento. e, rugindo como um urso, pousa as

patas .na cara de um e o focinho do outro, de tal maneira que têm
de. se defender do .cão e de me deixar.
o:O Cinzento continuava a rugir como um urso cheio de raiva.

Os outros fugiram, e o Cinzento pôs-se ao meu lado e acompanhou

Mme até ao hospital Cottolengo. Refeito do espanto, depois de me
'
reconfortar com uma bebida que a caridade daquela casa' tem sempre
à mão, fui-me embora para casa com uma boa escolta:

•Todas as noites, quando ninguém me acompanhava, aO chegar

aos baldios via surgir o CinÚnto de qualquer parte.
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•Os rapazes do Oratório viram-no muitas vezes. Uma delas ser

viu-nos de diversão, porque se meteu no pátio, e alguns quiseram
pô-lo fora e outros bater-lhe.
- Não o espanteis! - gritou Buzzetti

-.

É o cão de D . Bosco!

«Depois todos queriam as suas festas. Pegaram nele e levaram-no.

�Estava eu Oíll sala de jantar com alguns sacerdotes e com minha
mãe. que se assustaram ao vê-lo eritrar.
- Não tenham

medo - d,isse-lhes -, é o

meu

Cinzento. Dei

xem-no vir.
«Com efeito. dando uma grande volta à roda da mesa, chegou-se
a mim, acariciei-o, ofereci-lhe pão. liOpa, carne. Nada provou nem
cheirou.
- Que quere�., então?
N$1da mais. fez senão mexer a cauda e sacudir as orelhas.
- Come, bebe, ou está quieto!
aApoiou o focinho no meu guardanapo, como se quisesse fal.ar-me
ou dar-me as boas-noites. Depois, com grande espanto de t�dos. foi-se

embora. Lembro-me que nesse dia tinha vindo tarde, e que um amigo·
me trouxe de carro.

•A última vez que vi o

Cinzento foi em 1 864. Ja de M u rialdo para

Moncucco, a casa do meu amigo Luís Moglia. O 'pároco de Buti

gliera acompanhou-me durante um pedaço. mas a noite surpreendeu
-me a meio do caminho. 110h, :se

estivesse

aqui

o

- disse de mim para comigo _:. que oportuno seria!u

meu

Cinzento

cFui por um prado para aproveitar a luz moribunda do crepús
culo, e eis o Cinzento que me acompanha até ao fim, durante três
quilómetros. Chegado a casa dos Moglia, entrei por um lugar afas
tado, para que o meu

Cinzentó não brigasse com os grandes cães da

casa. Falámos um bom bocado dele e fomos jantar,
um canto da casa.
cAo levantarmo-nos da. mesa. diz o meu amigo:

de comer ao

deixando-o a

d�

preciso dar

Cinzen/011 e levou-lhe pão. Mas ninguém o encontrou.

Todos ficaram surpreendidos, porque não se tinha aberto nem porta
riem janela, nem os outros cães o sentiram sair . . . Esta foi a última
notícia que tive do

Cinzento, te1Tia1 de tantas hipóteses e dis.Cussões.

Nunca me foi possível saber quem era o seu dono. Sei apenas que
aquele animal foi para mim uma verdadeira providência 'nos muilos
perigos que encontrei» .
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lSSE MOS que em Turim havia um novo rei, Vítor Manuel II.
Como

desapareceu

do

cenário

Carlos

Alberto.

a

primeira

figura do vaisto drama do Ressurgimento?
Aquelh pobre rei, desequilibrado alternadamente pela sua ambi
ção. · pela sua consciência e pelas lojas, lançou-se na guerra quando
menos queria.

Mas devido à facilidade com que as vontades fracas se excitam.

abraçou com bravura o seu partido. e até teve a arrogância de dizer
aquela frase que inflamou a península: /ta/ia farà da
Não

qu,er;a alianças senão

com

se!

pequenos príncipes italianos.

As grandes potênCias. a França. a Jnglaterra, a Prússia. não deixa
riam de lhe regatear os frutos da vitória, e até exigiriam em paga da
ajuda parte da terra italiana.
A sorte sorriu-lhe no começo da guerra. Milão votou a adesão

ao Piemonte. Veneza. onde se ,estabelecera a República. renunciou

à sua independência e entregou-se também a Carlos Alberto. O . seu

segundo filho. o duque de Génova. foi eleito rei das Duas Sicílias
pelo Parlamento de Nápoles.

Carlos Alberto só com a. vitória decisiva podia corresponder a

tão

grande

entusiasmo..

Mobilizou

reservas,

organizou

os

corpos

lombardos e chegou a ter 88 000 homens nas suas posições do rio

Mincio.
O Marechal Radetzky, seu inimigo, tinha igual número, mas _as
suas tropas eram mais bem apetrechadas e mais aguerridas.
Vieram

em seguida

as sangrentas

batalhas de Custozza e de

Volta, com dois ,ou três dias de intervalo. em que, apesar de bra
vura dos piemonteses e do heroísmo desesperado ·do rei. foram ven

cidos e. o que é pior. desorgan,izados.

Por urria ironia do destino, na noite de Volta chegaram ao acam·
pamento do exército ·derrotado os deputados sici1ianos, levando uma

coroa para o filho de Carlos Alb�rto .. .Q jovem duque de Génova.
com tristeza. mas com dignidade, renunciou a ela . .

Carlos Alherto
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resolveu-se a pedir o armistício. À meia-noite os seus emissários regres
saram: o rei escuta as condições de R8.det1ky. Ao Estado-Maior
parecem-lhe razoáveis, e inclina-se a aceitá-las. O rei. que reagiu
contra o abatimento em que se encontrava. rc:plica aos seu'\ gene
rais: o:Não os chamei para discutir estas condiçfles. q ue são dcSon
rosas. Chamei-os para lhes comunicar que as hostilid<ldes vão
recomeçar».
Dá ordem de marcha. Os regimentos. desbaratados, tornam o
caminho de Milão. Mais do que defender a capital da Lomhardia.
vão refugiar-se atrás das muralhas. A lança dos homens de Radetzky
espicaça aquela retirada, que mais parece uma fuga.
Em TU.rim a opinião denuncia o orgulhoso e desconfiado isola
mento a que o rei conduziu a guerra.
Esquecendo-se a sagrada fórmula ltti!ia farà da Sl'. enviam-se
emissários ao General Cavaignac. chefe do Governo francês. Pedindo
-lhe ajuda. Irá a França permitir que uma soberba Áustria calque
aos pés o rei da Sardenha e se instale quase às portas de Lyon?
Enquanto os plenipotenciários conversam, os canhões rugem.
Quarenta 'mil austríacos acurralam em Milão os restos do exército
piemoniês. LÓgubre, melancólico. o rei 'desfila pelas ruas da cidade.
Tinha proÍnetido não entrar nela, para receber a coroa de ferro dos
reis lombardos, a não ser como vencedor. E eis que os seus novos
súbditos o vêem chegar derrotado e quase fugitivo.
Nem um viva à sua passagem. Desconfiança e rancor é o que
há nos corações. Talvez o rei a quem desventuradamente acabam de
eritregar-se venha tomar posse da cidade, para lhe atar as mãos e
para a entregar a Radetzky.
Meses antes, eles sós, tinham demonstrado a sua valentia expul- ..
sando os austríacos. Agora o exército piemontês não penetra nas
suas ruas senão para destruir as barricadas que tinham preparado e
para abrir as portas da cidade ao inimigo.
Humilhante suspeita, que o desventurado rei se encarrega de
justifica·r. Acaba de recusar um armistício� agora pede outro. Quer
salvar os restos do seu exército, e regressar a Turim, para segurar
o trono, que ameaça cair. Depois. melhor preparado, recomeçará
a guerra.
Com muitas dificuldades os emissários conseguem chegar às
linhas austríacas. Vendam-lhes os olhos e conduzem-nos à antiga
abadia de S. Donato, quartel-general de Radetzky. Às qufttro da
manhã de 5 de Agosto é assinada a capitulação de Milão, pda qual
Carlos Alberto se obriga a entregar a Porta Romana antes <las oito
do dia seguinte e a evacuar a cidade.
O primeiro que deu a notícia foi degolado pelos milaneses em
plena rua, ao grito de • Morra o austríaco ! I)
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Todos os sinos tocaram a rebate, os tambores rufaram nas barri
cadas, e o povo reuniu-se à volta do Palácio, affieaçando de morte
Carlos Alberto: aMorra o rei traidor ! »
Num tumulto indescritível, e m que o povo esteve prestes a
arrombar as portas do palácio, o rei apareceu nas varandas. Com
a sua voz débil não conseguiu fazer-se ouvir e a turba enfureceu-se
gritando contra ele.
Carlos Alber!o retirou-se da varanda e caiu desfalecido nos braços
dos seus palacianos. Quando veio a si, rasgou o documento da capi
tulação e prometeu defender Milão, até à morte.
Mas o governador de Milão e os grandes senhores sabem que é
inútil resistir, e que Radetzky penetrará em Milão a ferro e fogo.

Mantêm eles a c3.pitulação que o rei denunciou.
Cem vezes nesse dia terrível Carlos Alberto esteve prestes a ser
assassinado.
Chega a noite. Protegido pelas sombras e entre perigos infi
nitos, disfarçado de gendarme. consegue fugir pelos jardins do palá
cio. Às onze passa a Porta Vercellina e chega ao pé das suas tropas.
E às oito da manhã do dia 6, pela Porta Romana, entram os
austríacos a galope, enquanto os caminhos da Suíça e do Piemonte
se enchem de gente.
Cento e vinte mil pessoas, dois terços da população, que, não
morreram entre os escombros da sua cidade. preferem emigrar a
viver sob a tirania dos austríacos.
Os oficiais de Radetzky e os de Carlos Alberto confraternizam,
festejando o fim da guerra. O exército piemontês renuncia a bater-se
pelos lombardos. Está irritado contra os milaneses .que os acusam
de traição, e farto de heroísmo estéril e de sofrimentos inúteis.
Mas a guerra não terminou ainda. b só um armistício para dar
tempo aos plenipotenciários que devem .ajustar as condições da paz.

Esta paz não pode ser gloriosa, apesar de a Inglaterra e a França
não permitjrem que a Áustria, aproveitando-se da sua vitória, domine
o Piemonte.
O próprio Carlos Alberto nem acredita nem deseja uma verda
deira paz. Quer tempo, na.da mais, para reorgani7.ar o exército e
recomeçar a guerra. A sua proclamação ao povo termina assim:
uConfiai no vosso rei. A causa• da independênc'.a italiana não está
ainda perdida».
·'
Depois de um gesto heróico, o pobre rei cai sempre numa crise
de abatimento. A coroa abrasa-lhe a fronte. Que alívio, se. abdicasse!
Seu filho, o duque de Sabófa, seria rei, e ele poderia gozar grande
descanso.
Mas os partidários do duque de Sabóia não querem que abdique
antes de assinar a paz. Compreendem que aquela paz será uma humi10
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lhação, e preferem que o jovem príncipe a aceite como um facto

consumado a que sofra a vergonha de a assinar.

O própr,io duque de Sabóia, futuro Vítor Manuel li, opõe-se a

uma abdicação prematura , que o faria rei em condições impopulares.
e julga o seu desventurado pai com justiça e com desdém.

Não. Carlos Alberto, segundo o partido contrário que se formou
na corte, não é senhor d e abdicar enquanto não tiver lançado sobre

o seu nome a mancha de uma paz vergonhosa ; e, segundo a sua

própria consciência, enquanto não tiver lavado, numa guerra feliz,
esse epíteto de traidor com que a Itália o passou a denominar depois
da derrota de Milão.
Decide-se pela guerra. Mas já não é rei absoluto. Agora deve

contar com os ministros, que, um após outro, lhe vão confiscando
todas as suas prerrogativas.

Exigem-lhe que abandone o comando do exérci to. Perante esta
humilhante pretensão,

o

seu amor próprio de soldado

revolta-se.

Acaba por se resignar, desde que não lhe nomeiem um comandante
que antes tenha servido sob as suas ordens.
O G overno piemontês encarrega o General Afonso La Marmora

de lhe procurar do outro lado dos Alpes um marechal que lhes acar
rete as simpatias e a ajuda da França.

O General Cavaignac responde a La Marmora que a França não

pensa inCompati bilizar-se com a Áustria para agradar ao Piemonte.
Esta resposta faz caJar o humor belicoso do rei.
A 10 . de Dezembro de 48 a França tem novo dono no príncipe
Luís Napoleão Bonaparte, eleito presidente da República.
Os corações voltam-se para ele. Que pensa da guerra com a
Áustria? Entretanto, os revezes da política obrigam Carlos Alberto

a nomear primeiro-ministro Gioberti que tudo espera da paz.

Na realidade, o próprio rei, que um dia parece arder em dese
jos de atravessar o Titjno montado no seu cavalo, no d ia seguinte
vacila e ta.cteia outras soluções.
- - Ora bem. O povo quer ou não quer a guerra? - pergunta ao
Gen��ral Durando, vice-presidente da Câmara e seu ajudante de campo.
- Parece que sim, majestade.
- E os deputados?

- Também.
- E vós, general? Que pensais da guerra? Duvidais do êxito?

- Toda a minha experiência me obriga a dizer a Vossa Majes-

tade que, pela. minha parte, não tenho confiança nenhuma.
- Porque não o dizeis a Gioberti?

- Não tenho a menor influência sobre ele.

- Subi, pois, à tribuna e exponde ante a Câmara os vossos receios.
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- As minhas palavras não servirão senão para desalentar ainda
mais o exé rcit o !
-Que fazer, então?
- Eu não vejo nenhuma possibilidade de mudar a corrente.
Tem de se aceitar a guerra como um jogo de azar, como um duelo.
E para nós uma obrigação de honra, depois das calúnias difundidas
sobre Vossa Majestade e sobre rtós.
Esta ideia é. um a chicotada para aquela alma, atormentada pela
irresolução.

O M inistério Gioberti cai, quando menos se esperava, aos golpes

dos parlamentares, que exigem a guerra (<para arrancar do martíri o

o-; i rmãos da Lombardia)).
O Piemonte pode pôr em arm as noventa mil homens, sem contar
os voluntários lombardos. Por desgraça, deixaram·se passar aqueles

sete meses de trégua sem organizar nada. O espírito dos oficiais e
das tropas é pessimista. Os soldados não têm roupa para mudar e
t..lo rmem em palha podre. Aquartelam-se à toa. O tesouro está vazio.
Custou a encontrar um general estrangeiro que quisesse aceitar
o comando do exército.

J:: o general polaco Chrzanowsky, tido por hábil estratega, que
não sabe uma palavra de italiano e se rodeia de oficiais estrangeiros
tão ignorantes. como ele, da língua de Dante.

Os preparativos não se fazem tão em segredo que as outras
nações não os notem. A Inglaterra declara ao rei da Sardenha que
a guerra naquelas condições é uma loucura. A França, que é um
suicídio. Nenhuma está disposta a ajudá-lo.

Pois bem, Jtalia farà da sei
O Marechal Radetzky tem oitenta e três anos, mas está em plena
pujança do seu génio, e orgulhoso das vitórias passadas. Não pode
opor a Carlos Alberto mais de 70 000 homens; mas tem cavalaria
mais bCm montada, e artilharia mais numerosa. Além disso, conta
com um bom Estado-Maior e com excelentes serviços de provisões
e de ambulâncias.

A 12 de Março Carlos Alberto denuncia o armistício, e a 20 inicih
as operações, atravessando o Ticino e entrando em Magenta, a pr i 
meira cidade lombarda que se encontra naquele trajecto. O caminho
está livre!
Nessa mesma noite, Radetzky ultrapassou-o, atravessando o rio
com 65 000 homens e 180 canhões. Enquanto Carlos Alberto o pro
cura na Lombardia, ele pisa. terra piemontesa e avança em direc
ção a Turim.
Para lhe atalhar o passo não há outro remédio senão voltar a
atravessar o Ticino e concentrar-se em Novara, onde se · travará uma
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batalha decisiva. Na tarde de 22 de Março o grosso das tropas de

Carlos Alberto ocupará a cidade.

O rei parece um espectro envolvido no capote cinzento. Vê-se

que o atormentam os mais cruéis pressentimentos, e o seu Estado
'
-Maior é contagiado pelo seu desalento.
A 23 aparecem os austríacos, superiores em número e entusias

mados por vários combates que acabam de travar vitoriosamente.
A batalha começa.

Em vão. Carlos Alberto, como "da outra vez em frente dos muros

de Milão, procurou a morte, metendo-se onde mais viva era a peleja.

Para ele foi verdade que não se fabricou a bala que o havia de
matar. A morte teria sido infinitamente doce, tão grande era a amar

gura da sua alma ao ver que os seus melhores regimentos .se desfa
ziam como cera .

Às quatro da tarde a batalha estava perdida.

concluído em três dias a campanha..

Radetzky tinha

Nessa noite o rei da Sardenha abdicava. deixando a coroa ao

seu filho Vftor Manuel, e partia sob o nome de conde Barge por

aqueles caminhos semeados de mortos e feridos, e cheios de desertores.
Em Corniche, na estrada de Nisa, há uma pequena igreja.

A 26 de Março, ao romper do dia, as mulheres que madruga

vam para ouvirem a primeira missa viram entrar um viajante.

Apesar da sua fadiga, ajoelhou-se num confessionário e depois

diante da mesa da comunhão. Era Carlos

Alberto. que se prepa

rava para atravessar para sempre a fronteira da sua Pátria. Em fins
de Abril instala-se em Portúgal, na cidade do Porto, onde morreria
santamente a 28 de Julho de 1 849.

Vítor Manuel II, que devia ser o primeiro rei da Itália inde

pendente e unida, subiu ao trono.

Príncipe católico, em Cuja família há santos, não tardará em

pôr a sua espada ao serviço da revolução para desencadear o último

assalto contra a mais velha e augusta coroa do mundo, a tiara do

Papa.

Os canhões do General Cadorna abriram nas muralhas a brecha

•da Porta Pia. O rei da Sardenha entrará por ali, expulsará do 'Quirinal o seu legítimo dono e far-se-á rei de Roma.

Se penetrássemos os desígnios de Deus, saberíamos se o grande

drama da revolução cóntra a
E

Igreja

terminou

aqui

para

sempre.

Segundo o provérbio grego, uo moinho dos deuses mói devagar!).

Platão, que o

rel&ta, diz que, na nossa ignorância, chamamos

atrasos da justiça divina ao tempo que Deus emprega em elevar aqueles que quer afundar.

·

·

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

PROFETIZA LUTO NA CORTE

ESTE ambiente infla'mado pela guerra, ia D. Bosco levantando ·
a sua obra de paz. Claro está, sofria os contra-go]pes de todos
os acontecimentos. Diminuíam as dádivas de que vivia o seu Oratório,
precisamente quando as necessidades aumentavam.

N

A política deixava em todos os espíritos um ressaiba de paixão
que, ao menor choque, perturbava o bom-senso, envenenava as rela
ções sociais, separava os amigos, desunia as famílias, chegava até às
vocações sagradas.
O Arcebispo de Turim, Monsenhor Fransoili, tinha expulsado do
Seminário grande parte dos clérigos, que depois se aglomeravam à
porta do paço, com uma turba de facínoras. cantando o hino popular
genovês:
/ jigli d'ltalia .fi chiamcm Balilla . . .
Insultado nas ruas, com a vida em risco, o arcebispo teve de
!':t refugiar na Suíça. Só depois da abdicação de Carlos Alberto voltou
a Turim.
º
Era grande amigo de D . Bosco e protegia-lhe a obra. Várias
vezes lhe disse;
- O senhor não se julga imortal, não é verdade? Certamente
de um dia para o outro desaparecerá. Que vai ser então do- Oratório?
Pense, e forme sucessores para que, depois de morto o fundador, a
obra se perpetue, u:ad majorem Dei gloriam>i.

O. Bosco sorria.
O Oratório da casa Pinardi, que chegou a contar setecentos
alunos. ficou com dez ou doze. Mas a perseverança pode mais do
que a intriga dos protestantes, o zelo falso de certos católicos e o
veneno da política. O Oratório renasceu com tanto vigor, que apesar
da calamidade da época, quando no centro de Turim ·se insultava o

arcebispo, nas humildes mesas da comunhão de D. Bosco dQis mil
1biricchini» de várias idades cumpriam o preceito pascál, recebendo
a sagrada comunhão.
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Como estava disposto sempre a fazer um favor, acudiam cente
nas

pedir-lhe trabalho ou dinheiro. Falava a todos com joviali

u

dade

e

ani mava-o:'I a contar-lhe toda a espécie de preOcupações mate

riais ou espirituais e era raro o visitante que uma vez ou outra não

terminasse. de joelhos, no modesto genuflectório <l e tábuas do seu
quarto, confessando-se a ele.
Os que isto faziam, ficavam de tal maneira cativados, que sempre

o voltavam a procurnr.

Nas vésperas das festas, quando os que se dispunham a comun
gar eram muitos, a sua tarefa. era heróica. Costumava chamar outros
sacerdotes para que o ajudassem. Cada qual se acomodava num con

fessionár'.o e aguardava o;. penitentes. Mas se estava D. Basco, bem
podiam os outros esperar. Todos acudiam àquele amigo da alma, que

com uma só palavra removia os segredos do coração.
Já sabemos que entre os irbiricchinin havia verdadeiras flores de
muladar, manchados com toda a espécie de vícios, ignorantes. gros
seiros, ousados em gabar-se das suas façanhas na roda dos compa-.
nheiros, mas tímidos aos pés do sacerdote.
Nem todos sabiam que o confessor prefere morrer mil vezes a
contar a mínima coisa que tenha sabido em confissão; e que, por
um milagre providencial. nunca nenhum, nem mesmo os apóstatas.
violou o seu formidável compromisso.
Tinha

de

inculcar esta verdade naquelas

tantas vezes tiveram questões com a polícia.

almas receosas,

que

Aos sábados D. Bosco confessava durante dez ou doze horas
seguidas. E muitas vezes. em dias de grande afluência, bateram as
doze da noite n o cadeirão, onde permanecia pregado. A fadiga esgo
tava-o, e, às vezes. adormecia a meio de uma. confissão. O penitente,
avisado por

aquele

indício

de sobre-humana fadiga, respeitava o

sono de D. Bosco e, sentando-se nd reclinatório, esperava que ele
acordasse. Assim faziam também os que esperavam a sua vez. Passava
uma hora, passavam duas..

O sino da Consolata tocava as três da

manhã; D. Bosco sacudia o sono e, à indecisa luz da lamparina de

azeite, via os seus rapazes no chão ou adormecidos de joelhos.

- Senhor, Senhor - dizia sorrindo. O espírito está pronto, mas

a carne é fraca . . . Vamos a ver..

Onde estávamos? Tu, Albera!

Albera acordava e prosseguia a confissão. D. Bosco absolvia-o.
- Já não vale a pena deitar-me. .

Continuemos . . .

Despedia um e chamava outro, até que chegava a hora de cele

brar a missa.

Uma vez D . Bosco adormeceu com a cabeça apoiada nas costas
do cadeirão, sobre o braço de um rapaz que se confessava. Este per
maneceu quieto. Deram as cinco da manhã, e D. Basco despertou

e continuou a confessar.
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No recreio. nesse dia, viu que · o rapaz trazia o braço ao peito.
- Que te aconteceu'!
- Não é nada.

- Mostra-me isso!
O braço estava lívido, negro, por ter permanecido tantas horas
apertado contra o cadeirão, sem que o rapaz ousasse mover-se para
não perturbar o frágil repouso daquele santo.
Muitos

dos

ubiricchini1i

sentiam

indubitavelmente forte repug

nância pela confissão. Participavam das diversões, da-; merendas, dos
trabalhos. Assistiam às cerimónias religiosas. mas não consentiam em
confessar-se. Alguns porque receavam que D . Basco deixasse de os
estimar quando conhecesse os pecados deles.

Era a estes que, com mais empenho, procurava. Um deles dei

xou-nos a história da sua primeira confissão.
Tinha dezas�ete anos e havia vários meses que ia ao Oratório,
seguindo tudo com entusiasmo. Mas não se resolvia a confessar-se.
Sempre achava um pretexto para adiar a confissão.
Um dia, estava a jogar à barra. cheio de entusiasmo, quando viu
D. Bosco.
- Queres · ajudar-me a fazer uma coisa urgente?
- Com muito gosto.
- Previno-te que te vai dar trabalho.
- Não me importo; sou bastante forte.
- Vem comigo à igreja.
·
Entram na sacristia, e D.

Bosco

indica-lhe um

O «biricchinou põe-no ao ombro, julgando

que

era

genuflectório.
para

o

levar.

- Não, não! Deixa-o aí; �joelha-te. Eu sento-me aqui.
- Para quê?
- Para te confessares.
- Ah, não! Não c�tou preparado.
- Já sei; mas podes preparar-te. Eu rezo o breviário, e tu fazes

o exame. Dou-te o tempo que quizeres, e além disso, ajudo-te.
O rapaz, comovido, entrega·se.

- Fez bem em surpreender-me assim! Nunca me teria atrevido
a

confessar-me!
Toda a

vida deste homem é

um

tecido de maravilhas seme

lhantes. Muitos dos que o conheceram e com ele viveram por largos
anos escreveram páginas preciosas, episódios em que foram prota
gonistas ou testemunhas.
« M uitas vezes vi que ao aproximar-se um rapaz para se con·
fessar ele

lhe

dizia antes de

o

ouvir:

•Vai

comungar».

Depois,

achando-o no recreio, explicava-lhe ao ouvido: •Essas coisas de que
te querias acusar não são pecados.»
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D. Basco
Corria entre os alunos a versão de que D. Bosco alia nos rostos)).

Os novos não acreditavam enquaJltO a experiência os não convencia.
Um dia estava D. Bosco na sala de jantar, depois de jantar.

Um dos que não queriam crer porque não tinha visto, abre passa

gem entre os alunos e diz-lhe em voz alta:
- Bem, leia-me os pecados!

D. Bosco olha-o, faz-lhe baixar a cabeça e fala-lhe ao ouvido.

O rapaz não, disse palavra, mas afastou-se comovido e humilhado.

O seu estilo de confessor era pessoalíssimo. Não tinha o mesmo

discurso para todos. Duas ou três palavras, que iam direitas ao cora
ção, bastavam para obter transformações maravilhorns.
Os seus olhos, que

penetravam

as

consciências,

adivinhavam

também o futuro. Geralmente, as suas previsões referiam-se a coisas
e a pessoas dos seus oratórios. Contudo, algumas vezes Deus con

cedeu-lhe o terrível privilégio de prever o futuro político.
Ne�ses casos, à semelhança dos profetas da

Bíblia, não temeu

afrontar a cólera dos grandes. comunicando-lhes as suas visões.
Era. rei Vítor M·anuel

sancionado

li, e o Parlamento de Turim, que já tinha

muitas leis anticatólicas, dispunha-se a votàr a célebre

lei Ratazzi, que, sob o pretexto de favorecer o pequeno clero, supri
mia conventos, apoderando-se dos seus bens.
Uma das instituições ameaçadas era

a abadia de Altacomba,

ricamente dotada pelos antigos condes de Sabóia, que na carta da

fundação fulminavam maldições contra aquele dO'i seus descenden
tes que ousasse apoderar-se dos bens da abadia.

D. Basco fala da injustiça que se está preparando, e teme que

as maldições caiam sobre a Casa Real. Um dos seus estudantes pro

cura uma cópia da carta da fundação e envia-a ao rei, assinando-a com

o seu próprio nome.

O rei lê o estranho documento e consegue saber que quem o

assina é um aluno de D. Basco. Mas não pensa impedir a sanção

do projecto Ratazzi.

E nessa noite D. Basco tem um sonho. Parece-lhe achar-se no

pátio da casa Pinardi, à hora do recreio. E vê entrar ui:n pajem de
libré encarnada, como os da Casa Real.
- Uma graride notícia !
- Qual?

- Anuncia: grande funeral na Corte.

Repetindo este grito, sai e desaparece. D. Basco passa a manhã

a escrever, e quando vai ao

refeitório,

- Escrevi três cartas delicadas:

outra ao carrasco.

fala

com

os

seus

alunos:

uma ao Papa, outra ao rei e
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Todos querem saber o que escreveu ao rei, . e ele conta-lhes o
que sonhou. Grande funeral na Corte!
Passam cirico dias. E novamente vê o pajem de libré encarnada,
que chega a cavalo, como se tivesse pressa:
- Anuncia agorn., não grande funeral na Corte, mas grandes
funerais ria Corte!
D. Basco acorda cheio de angústia e escreve a Vítor Manuel
outra carta. Mas o rei não pensa impedir um projecto que dará ao
tesouro muitos milhões. A 9 de Janeiro começa a discussão da lei,
e com ela as maldições a cumprirem-se.
A 12 de Janeiro morre a rainha Maria Adelaide de Áustria, sua
esposa. A l l de Fevereiro toca a vez a Fernando de Sabóia, duque
de Génova, seu irmão. E a 17 de Maio, o filho mais novo do rei,
também Vítor Manuel. A cada morte suspendem-se as sessões da
Câmara em sinal de luto e com elas a discussão da lei Ratazzi.
D. Bosco, entretanto, prossegue a sua audaz campanha. Reim
prime as maldições dos condes de Sabóia, e publica em dois opús
culos de 11Leituras Católicas», que ele metSmo editou, uma obra de
Nilísen com este título, que causa um vivo escâridalo: cComo se rou
bam os bens da lgrejau.
Na capa do opú�culo há uma sentença terrível : fl.A famflia do
que rouba a Deus não chega à quarta geração».
A discussã·o termina a 22 de Maio, e a lei aprovada pelo Par
lamento espera a assinatura do rei.
Terceiro escrito de D . Bosco, em latim, e em vigoroso estilo dos
profetas:
aDicit Dominus: erunt mala super mala in domo tua». Diz o
Senhor: Ca.irão males sobre males em tua casa.
O rei, que não podia tirar do pensamento as anteriores cartas
de D. Botsco, lê e fica inquieto. Vangloria-se de ser católico; todos
os príncipes da sua estirpe o foram. E é, além disso, muito supersti
cioso. Para acalmar a consciência, antes de prom4lgar · a lei, conVoca
uma comissão de teólogos.
Que di fícil é falar contra os desejos de um rei! Os doutores em
ciências eclesiásticas reunem-se e declaram que o rei pode, em cons
ciência, assinar a lei.
Trinta e cinco Ordens religiosas cairam sob as sanções, e foram
despojadas dos seus direitos e bens 334 casas e

5 406

pessoas.

Quem pensa na quarta geração quando pode usurpar os milhões
do Senhor? Vítor Manuel estava no vigor de uma juventude entu
siasta e sensual. Tinha-lhe passado a irritação e tinha vontade de
conhecer aquele audaz sacerdote, que não tinha papas na língua nem
no bico da caneta.
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M onta a cavalo, e em companhia do general conde de Angrogna,

como quem dá um passeio, chega até Valdocco e vê os «biricchini 11
ll brincar no pátio da casaJ Pinardi. Mas D. Rosco nJo está.
A cólera que se apagou no ânimo do rei acende-�e no do conde.
que pensa obter uma retratação.
E, com efeito, dias depois penetra a cavalo no pátio do Orátório, seguido do seu ajudante.
- Onde e3tá D. Basco?

- No quarto - respondem-lhe os 1Cbiricchini•1, alarmados.
Põe pé em terra e. como dono da casa, entra no escritório de
D. Basco.
- O senhor é D . Basco?
- Sou.
- O que se atreveu a escrever cartas ao rei ensinando-lhe a
governar 05 Estados?
- Escrevi-lhe, mas sem pretender tanto.
- Pois o senhor é um impostor, um fanático, um rehelde, que
ultrajou a majestade do rei. Tem de dar-lhe uma satisfaç3io.
- De que maneira?
- Escrevendo-lhe uma carta . .

Sente-se e escreva o que eu lhe

\'OU ditar. . .

D . Bosco senta-se, humildemente. e pega n a caneta. O irritado
general dita-lhe uma retratação.
- Não, senhor conde; eu não ascrevo is'so.
O general, impetuo�.amente, leva a mão ao punho da espada.
- Quem diz que não escreve o que eu lhe mandar?
- Eu não escrevo isso! E apesar de o senhor estar armado e

de eu não ter armas nem saber usá-las se as tivesse, não o temo,
senhor general . .

- Não m e teme'! - ruge o conde d e Angrogna. mais irritado por
aquela tranquilidade do que por um verdadeiro· insulto.
- Não, porque sei com quem trato. O senhor é um cavalheiro,
um soldado valoroso, que se sentiria desonrado se agredisse um
sacerdote desarmado como eu. E estou tão tranquilo. que se tives�e
sabido que me vinha visitar, tinha-lhe evitado o incómodo, indo eu
mesmo ao seu palácio. Ali, com tranquilidade, teríamos encontrado
uma fórmula para dar satisfação ao rei, satisfazendo a minha cons
ciência. E o senhor, meu general, em vez de me insultar, teria man

dado buscar uma das suas melhores garrafas, e eu teria bebido à sua
saúde.
O conde de Angrogna não sabe o que há-de: responder. Estavam
a fazer troça dele, porventura? Não parece. A cara de D. Bosco
respirava franqueza e lealdade.
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- O senhor diz que é capaz de ir a minha casa?
- Sim, meu general.
- Bem; amanhã, às. três, espero por si.
E o general sai, batendo com ruído a espada contra a bota.
No dia seguinte, D. Bosco apresenta-se no palácio.
- Pensei que não viesse!

Em boa harmonia, pesando as palavras, fica escrita ràpidamente

uma carta que satisfaz os dois e desagravará o rei.

Um dos criados apresenta-se com uma garrafa e uma handeja
de biscoitos.

O general oferece um ao seu hóspede, e este, sorrindo, diz-lhe:
- Posso comê-lo? Não tem nenhuma substância . .
De

Angrogna

ri-se

cordialmente

heterogénea?

e come metade do

biscoito�

regando-o com um golo. D. Basco imita-o. A paz está selada.
De um furioso adversário fez um cordial amigo.
Quanto ao rei. nem já se lembra das profecias de D. Basco. O seu
pequeno reino entra na fila das grandes nações, impulsionado impe·
tuosamente por Cavour, o grande ministro.

Acaba de fazer uma aliança com a França e com a Inglaterra.
Vai assistir aos Congressos onde so elabora a guerra e a paz do
mundo. Vai participa.r na guerra da Crimeia, ao lado doS vencedores.
Vai preparar a desforra de Novara e a unidade da península. Quem

pensa na quarta geração?
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O

arcebispo dissera-lhe:

aQuando o senhor faltar, quem prosse

guirá a sua obra?�> Monsenhor

Fransoni

tê-lo-ia

ajudado

a

fundar a Congregação quo D. Bosco vira em sonhos. Mas o primeiro
-ministro, Máximo d'Azeglio, que sabe cobrir com palavras católicas

procedimentos dignos de Mazzini, espera o seu regresso 3 Turim, apri

siona-o, e como não lhe pode arrancar a remíncia ao arcebispado,

desterra-o.

Os liberais dão as. mãos ao sectários da 1cJovem ltáliau quando
se trata de atacar a Igreja. Monsenhor Fransoni nunca mais voltou
do desterro.
Com ele perdeu D. Basco o protector que compreendera a im

portância dos seus trabalhos desde o primeiro momento.

O grão de mosta.rda ia-se expandindo. A capela Pinardi já era
pequena. Glacial e lamacenta em tempos de chuva; quente

e

asfi

xiante no Verão.
Era necessário e urgente construir

uma

igreja espaçosa,

um

grande local para dormitório e uma oficina para a centena de jovens
que, sem contar com os externos, o Oratório albergava.
Uma igreja e um colégio!
E o porta-moedas de D . Basco estava esgotado. E, o que era
pior, os seus inimigos do campo
entre os seus benfeitores. Ao
tocante simplicidade:

aVê

católico

tinham-no

mais acirrado

diz-lhe

desacreditado
um

dia,

com

o dano que o senhor me causou ,com as

suas murmurações? Obrigou-me a mudar totalmente de benfeitores».
Num século em que o dinheiro é rei absoluto, D. Bosco mostrou
génio financeiro e audácia de aventureiro.
Quando se lembra de começar a construir a !.ua primeira igreja
a que chamará Igreja de S. Francisco de Sales, e que será a verda
deira Porciúncula d-a sua Ordem, não possui senão dívidas.
Deve a padeiro, ao alfaiate, ao merceeiro, e até ao barbeiro.
Deve, além disso, 20 000 liras ao abade Rosmini.
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Apesar de tudo, encomenda o projecto. Fazem-lho, modifica-o,
aprova-o. Chama um construtor e indica-lhe o terreno vago da casa
Pinardi.
- Ariima-se a edificar-me esta igreja?
- Com todo o gosto.
- Previno-o de que não nado em dinheiro
- Isso não faz mal.
- Melhor . .

o dinheiro é escasso. Quero dizer, que há dias que

não tenho um cêntimo.
- Mas no dia seguinte, sem dúvida, terá a bolsa cheia�
- Nem no dia seguinte, nem no outro. Às vezes passo uma

semana e mais, vivendo da caridade.
O construtor esfria.
- Então iremos devagar.

- Não, não� Eu quero que vamos depressa, e que dentro de
um ano inauguremos a igreja.
O construtor fixa o olhar naquele rosto entusiasta e radiante,
naqueles olhos negros; que parecem penetrar no futuro.
- Assim acontecerá! Antes de um ano benzerá a sua igreja!
Como não chegassem as esmolas, anuncia uma lotaria colossal.

Conferências, cartazes e prospectos. Incendeia Turim. Pede que lhe
dêern, para rifar, toda a espécie de objectos, livros, panos e adornos.
Facilita a entrega autorizando vários comerciantês de diferentes bairros
a

recebê-los.
Recebe

milhares de objectos. Oassifica-os, restaura-os,

nume

ra-os. A sua actividade e o seu engenho despertam a admiração de
uns e a inveja de outros. As murmurações aumentam. Encolhe os

ombros.
Estamos nos primeiros dias de 1 852. As rainhas Maria Adelaide

e Maria Teresa foram as primeiras a contribuir com diversos dona·
tivos, que, por virem da Casa Real, haviam de ser cobiçadfssimos.
Haverá mais de três mil premiados.
A cinquenta cêntimos cada bilhete, começa-se a espalhar a lota·
ria. Em todas as casas de Turim, em todo o Piemonte, até em Roma,
acha compradores; não poucos compra o Papa; Vítor Manuel faz

o mesmo, e muitos bispos também. D. Bosco consegue vender 74 000

bilhetes de lota.ria. São 37 000 liras.

A igreja etstá construída e paga, e é inaugurada a 20 de Junho
de 1 852. Não tinha campanário nem sacristia. lsso viria mais tarde.
o:Depois de fazer uma casa para o Senhor - di1 D. Bosco -,

façamos outra para os seus filhos».
Sem perder tempo, num terreno próxiinO da casa Pinardi começa

a construir um vasto edifício para dormitório e oficinas dos seus

a1 bergados. É costume em Turim construir as casas com galerias
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ou com pórticos. Assim constrói D. Bosco as suas. porque a galeria
� um precioso recurso nos dias de chuva.
A gente, vendo tantos operários e materiais reunidos ali, per
guntava: •Onde arranja D. Basco dinheiro para estas empre.1as?11
Mal se acabou de construir a casa, instalou nela as primeiras

oficinas salesianas. Não queria que os seus crbi ricchini» trabalhassem
com patrões e companheiros, cujas ideias e moral não eram muito
certas. Principiou por abrir uma alfaiataria, de que ele mesmo foi
mestre, porque sem sair do Oratório, tinha cliente3 de sobra nos
próprios alunos.
A seguir, a carpintaria, a oficina de ferreiro e a encadernação.
O mais difícil era a tipografia, pois a instalação, os tipos, as máqui

nas, os mestres custariam muito dinheiro; mas também isso não demo
rou muito tempo.

Em 1 862 começou a funcionar a primeira imprensa, e dela saem
sõmente os livros que ele escrevia, e que eram muitos, inumeráveis
obras de propaganda, entre elas as « Leituras Católicas», opúsculos
mensais, que chegaram a tiragens fantásticas em todas as línguas .

No ano seguinte monta uma. fundição de tipos; no outro uma
livraria; depois, uma fábrica de chapéus de chuva e uma escola de
pintura . . .

A obra está lançada e ninguém poderá deter o seu progresso
porque a mão de Deus a guia e a sustém.

D. Bosco traçou-a em normas geniais, de tal modo que a sua
instituição, sem se afa.star do espírito da sua fundação, poderá adap
tac-se a todos os tempos e a todos os países.

D. Bosco vinha do povo, conhecia as necessidades do povo, tinha
ganho a vida como pastor, como alfaiate, como ferreiro, como pas
teleiro e chegava numa época em que a vontade popular ia substituir
a vontade dos reis e até o nome de Deus.
As Congregações de ensino, jesuítas, escolápios, barnabitas, ora
torianos, dedicavam-se ai educar os filhos da aristocracia, porque
tinham sido fundadas em épocas em que só os nobres aspiravam à
i.nstrução. Mas a transformação das ideias e da economia determinaram
no operário moderno um movimento ascensional . Ganhou consciência
do seu poder, e quer que o seu filho adquira. a instrução que a ele lhe
não deram.

Em Vf/l. de abafar esta tendência, legítima e invencível, D. Bosco
trata de orientá-la. Como um jardineiro providencial, sai-lhe ao en
contro com a sua enxada, limpa-lhe o caminho e traça-lhe os regos,
para que a sua passagem seia fecunda e não destrutiva.
Os filhos do povo não têm com que pagar a instrUção. O Estado
moderno torna-a obrigatória e gratuita, mas também laica, e no
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fundo ateia. Este é o perjgo ; D. Bosco abre escolas, também popu
lares e gratuitas; mas católicas.
Apesar de a miséria doo seus recursos, descobre novas formas de
pedagogia.

Implanta as primeiras escolas nocturnas em

Itália;

cria

a� escolas profissionais, e com longas excursões a pé, no Verão, à
volta de Castel nuovo, acompanhado de muitos alunos, inventa em

1 850 o que agora se chama o campismo, férias ao ar livre, ou o
escutismo.
Atreve-se a mais, ao que o próprio Estado não !ie atreveu, e cria
os internatos semigratuitos para operários, onde o estudante encontra
casa, alimentos, roupa, mestre, por . .

vinte liras por mês.

O progresso moral e intelectual da juventude operária é a sua
preocupação.

A

dades políticas;

classe operária, em

geral,

ganhou forças e liber

mas o operário, em particular, é mais débil

que

nunca. Pollticamente, é forte; mas a evolução da: indústria despo
jou-o do que no passado constituía o seu valor, e arrojou-o mutilado
para a terrível luta pela vida.
Dantes, o filho do ferreiro aprendia. na oficina do pai ou na de
um mestre, e a aprendizagem durava a,té que era capaz de se ins
talar por conta própria ou de entrar como sócio na casa onde tra
balhava. Agora não existe a aprendizagem. A Revolução francesa,
ao abolir as assodações profissionais, como atentatórias da liberdade,
aboliu a única escola1 integral do operário. Agora já não existe o
aprendiz, porque não existe a aprendizagem, a verdadeira aprendi
zagem, que dantes fazia um oficial, um airtesão. e, mu,itas vezes.
um artista. Agora o operário não conhece nenhum ofício completa•

mente. h um par de braços que, em qualquer idade, se alugam a u m
patrão, s e negociam como mercadorias numa Bolsa ·de Trabalho:
cNecessitam-se dez caseadores, três minervistas, oito fogueiros•.

O operário de hoje não conhece do seu ofício mais do que um
.movimento enervante e, às vezes,

embrutecedor:

fazer

casas

num

couro, accionar o pedal de uma minerva, deitar carvão a uma for
nalha. A esta mutilação do artesão, os economistas chamam divisão
do trabalho e grande conquista do século XIX.
Mas inventa-se uma máquina que faz casas, ou aplica-se um
motor à minerva. ou substitui-se o carvão pelo petróleo, e o operário
que só sabe uma fracção do seu. ofício, encontra�se sem trabalho,
obrigado a tentar outra coisa, numa idade em que aprender é duro,
e às ve�es trágico.
As escolas profiss.ionais, concebidas por D. Bosco a partir dos

primeiros tempos, restabelecem o artesão, voltando ao sistema da
aprendizagem, cuja abolição foi fatal

p\ra

o indivíduo

e

para

sociedade.
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Com um golpe genial. D. Bosco remodelou três instituições: a
escola, onde se ministravam conhecimentos suficientes, sem o propó
sito de fazer literatos nem filósofos; o internato que dantes não exis
tia senão para ricos, e a oficina, onde se pratica o ofício.
A escola salesiana não é uma amálgama artificial de elementos
disparatados. É um organismo vivo; a sua alma é a honra de trabalho,
consequência da dignidade do operário.
A melhor escola é a do exemplo. D. Basco tem a glória de saber
tudo. Ele, que celebra missa e escreve ao rei e é visitado por minis
tros, ajuda sua mãe a descascar batatas e serve a sopa aos seus
•biriccbini».
A igreja não possui ainda um campanário. Com o tempo cons
truí-lo-á. Entretanto, o sino do «Angeluso na torre da ·Consolata,
às quatro e meia da manhã, é o seu despertador.
Vergonha lhe dá! Hoje não o sentiu! Nunca dorme mais de cinco
horas, e uma vez por semana passa a noite integralmente à vela.
O livreiro Paravia, que todas as semanas imprime as sua·s •Lei
turas Católicas», um folheto nada pequeno, diz-lhe que não tem ori
ginais. Tem que escrever.
Como Lope da Vega que em vinte e quaüo horas fazia um drama,
D. Bosco, sentando-se no escritório às dez ou às onze da noite, tem
.
às cinco da manhã metade do tomo; durante o dia conclui-o, e Paravia
deixa-o em paz.
Não, não o deixa em paz! Está-lhe a dever dez mil liras de várias
impressões, e só Deus sabe onde irá buscá-las. As três da tarde
vence-se a letra que aceitou . . .
Também o padeiro, e o farmacêutico, e o fornecedor -de panos . . .
•Deus providebit, Deus providebit».
Pois bem, hoje velou até cerca daS três da manhã, hora a que ter
minou a correcção da segunda edição da sua a.História Eclesiástica» .
Para suportar melhor o frio e resistir a o cansaço. estendeu-se no
modesto sofá que adorna o seu aposento, envolveu as pernas nunia
manta e escreve sobre uma tábua que lbe serve de mesa. Durante
pouco tempo a posição não é incómoda. Mas ao cabo de duas horas,
o corpo fica dormente, os pés gelam, a cabeça arde.
Por volta das três pôs fim à a.História Eclesiástica», e dispôs-se
a escrever as regras da Sociedade que o arcebispo o aconselhou a
fundar para que a obra não desaparecesse com a sua morte.
Mas os olhos fecharam-se-lhe e adormeceu com a caneta entre os
dedos hirtos. Adormeceu tão profundamente, que não sentiu o sino
do cAngelusD , e acordou, não por sua vontade mas pela força de
um horrível pesadelo.
•
Cada vez que empreende a redacção das regras, sucede sempre
qualquer coisa que lho impede. Se é de dia, visitas, negócios, mil
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interrupções; se é de noite. invade-o um sono invencível, adormcco,
e parece-lhe que saltou sobre a cama um urso disforme� .9Ue o esmaga
e o asfixia. Quando acorda, acha-se fatigado. e coberto- de suor.

Teria querido folhear as regras de outras Congregações, para se

inspirar na experiência alheia; mas não achou quem lhas empres..
tasse. As comunidades religiosas não facultam a estranhos os livros
em que se contêm. Sairá da dificuldade com o que !\abe de História
Eclesiástica e com o que Jhe sugeriram a própria experiência e os
conselhos de pessoas prudentes.
Jncrível! Uma delas. fora o ministro Ratazzi, inimigo declarado de
tantas Congregações.
- Eu queria que o senhor, D. Basco, vivesse muitos anos, para
bem da juventude. Mas o certo é que o senhor é mortal como toda
a gente.

e

um dia desaparecerá. Que será então da sua obra? Já

pensou nisso? Que medidas tomou para assegurar a existência do
seu Instituto?

D. Basco. risonhamente. responde-lhe;
- Para dizer a verdade, Excelência, tenho a pele dura e não
penso morrer tão depressa. Nem sequer m e passa pela cabeça como
poderia. se morresge, continuar a trabalhar. . .

Que opina V. Ex.ª?

Que m e sugere·/
- A meu ver. o senhor deve reunir colaboradores de confiança
e

formar uma Sociedade imbuída do seu espírito, prática nos méto

dos. pa.ra que continuem o

seu

trnbalbo quando

o

senhor

desa·

parecer.
Mas que conselho na boca de tal homem! Uma luz de ironia
brilha nos olhos de D. Basco. Ratazzi. o autor da lei de supressão
de

tantas

Congregac.;ões rel i giosas.. sugere·Jhe a fundação de uma

nova. congregaçã o.

Com um gniozinhn de manha. responde-lhe:
- V.

Ex."

fala-me

em

fundar

uma

- Religiosa'! Eu não diss.: rel igiosa . .
- Tem que sê- l o . . .
cujos

membros

nãl>

Congregação

Religiosa?

Cmn0 poderia perpetuar-se uma sociedade

estivessem

unidos

por

um

vínculo

religioso?

Como poderia permi ti -lo o Governo, que acaha de ditar leis supri
mindo estas soçiedades'!
r-

As leis! O Governo! Eu sei o 4ue querem! - replica Ratazzi

com alguma impaciência -. Fac.;a o senhor uma sociedade de acordo

com os tem pos ! . . .

- E como St!ria'?
- Uma sot:iedadt: que. não seja de mão morta. mas d e mão viva,
na qual os bens não perti.!llc.;am a um ente moral que não pnssa dispor

deles. mas aos sódus. (.)ue estes conservem os direitos civis, obede-

11
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çam às leis do Estado, paguem impostos, sejam uma sociedade de
cidadãos livres,. que vivam juntos para um fim benéfico . . .
- E tal sociedade, seri� tolerada? Assegura-me V. Ex.ª?
- Estou convencido! Não há Governo civilizado que possa im-

pedir a formação de tais sociedades . . .

D . Bosco tinha reflectido muito e sabia tudo aquilo, mas con
vinha-lhe deixar acreditar ao poderoso ministro que a sociedade cujas
regras estava a redigir era obra do seu conselho. Assim granjearia a
sua protecção.
Tudo há-de andar, pela graça de Deus; mas. entretanto, são cinco
da manhã e tem que vencer a preguiça . . .
J á n o pátio, cheio d e sombras ainda, junto à fonte, s e agrupam
os mais madrugadores dos seus alunos. Ouve a voz de Cagliero,

cl ue

não tardaria a ser clérigo, e sacerdote; mais ainda, bispo e, final

mente, cardeal da Santa Igreja..

Estas coisas vê-as D . Bosco na sua

imaginação e às vezes não sabe discernir se é um sonho ou se é

uma profecia. Talvez agora seja sonho, devido ao sono que não con
seguiu vencer.
D. Bosco lava-se sem medo com a água de urna fonte inesgotável

que ainda agora existe em Via Cottolengo, 32, esfrega a barba, pensa
um instante se há-de fazer ele a barba, o'u se há-de ir ao •esfola-gatos»
do barbeirito da rua Dora Grossa; decide-se por isso, e desce em dois
saltos a escada.
Minutos depois está no confessionário, rodeado de «biricchinin.
Às seis, celebra a missa. Por volta das nove, quando pode aban

donar a sacristia, vai umas vezes ao refeitório, outras à cozinha,

e bebe uma chávena de café preto com chicória. Amiúde se. esquece

de pôr-lhe açúcar, e r-aras vezes lhe deita leite.

Vai para a oficina. Que operário o mundo

Perdeu !

A tesoura

do alfaiate, a sovela ou o tranchete do sapateiro, a plaina do carpin
teiro são instrmuentos dóceis nas suas mãos. Não faz maravilhas
decerto; mas a obra é simples, rija, cómoda.
·

Dez, onze, doze horas. Como passa o tempo quando se trabalha

alegremente! O sino chama para o refeitório, e quase se esqueceu
que às três da tarde tem que pagar a letra ao impressor Paravia.

Se não paga, perderá o crédito e, o que é pior, causará grande pre
juízo ao bom .do homem. Dez mil liras, e não tem mais do que
um punhado de cobres!
Vai ao seu quarto e volta com a capa e com o chapéu.
- D. Bosco, não almoça connosco?
---; Almoçai vós por mim, e depois ide rezar ao Santíssimo Sacramento. Ficai lá até às três, encomendando-Jhe um assunto que me
preocupa.
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Em seguida, sai. Não tem plano determinado. Pensa que deverá

ir a muitas casas, entre elas à do primeiro-ministro Cavour, que é

amigo e protector do Oratório, mas que nunca lhe quer dar nada

se não Ího for pedir à hora do almoço.

Cavour é católico de família, ainda que as suas ideias e os seus

costumes estejam longe de ser louváveis. Descende, por parte da

mãe, da ilustre família de S. Francisco de Sales, e essa é uma das

razões que o fazem estimar D. Basco e proteger a sua obra.

Desta vez porém precisa" de dez mil liras! Mais ainda; se a Pro

vidência lhe mandasse o dobro, nessa mesma noite não lhe ficaria

nem um cêntimo.

Ao passar pela igreja da Consolata, entra para lhe pedir que o

salve daquCla dívida e, com ele, ao pobre Paravia.

Num ruela próxima, que vai dar ao Arsenal, sai-lhe ao ·encontro

um criado que o saúda respeitosamente.

- Se não me engano, o senhor é D. Basco.

- É verdade. Para o servir.

- Agradeço-lhe por me p<>upar a viagem; ia à sua procura.

O meu patrão mandou-mo entregar-lhe esta carta... Parece que tem

valores dentro . . .

·

São tltulos da Dívida Pública, ao portador! Dez mil liras! Mais:

doze, quinze, dezassete mil liras ! Oh Senhor, Senhor, que quiseste
salvar o meu Oratório porque é teu!

Vai imediatamente a casa de Paravia e de outros credores urgen

tes e · oferece-lhes em pagamento aqueles títulos,, que eles podem

negociar fàcilmentc. Por volta das três regressa a casa e come as
sobras de um caldo frio.

Este homem, que tem dívidas e aceita letras, que escreve ao

'e convive com ministros inimigos da

Igreja,

maneja títulos da Dívida Pública, é um santo.

que faz

hipotecas

rei
e

Um santo moderno, sem dúvida; mas que faz milagres como os

de Jesus, como os da lenda do ouro.

Francisco Dalmazzo é um rapaz de quin2e arios, que foi intCr

nado

no

Oratório.

Estuda

�etórica,

mas

pobreza nem · à disciplina da casa. Escreveu

não

pode

resignar-se

à família para que

à

o

viesse buscar. Nesse domingo espera a mãe, que. vive f0ra de Turim.

Entretanto, vai ·fazer a sua última confissão com D.. Bosco, na

sacristia. Mal se ajoelha, outro rapaz chega a correr e grita:

- Não se pode dar o pequeno almoço, porque não há pão . . •

Deixemos a palavra a o mesmo Dalmazzo, que relatou com encan·

tadora simplicidade o episódio.
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D. Bosco responde:
- Ide buscá-lo à padaria do senhor Magra (era o nome do nosso
padeiro).
- Não trouxe, nem quer trazer mais, porque não lhe pagam;
ouvi dizer que lhe devem mais de dez mil liras.
D. Basco acrescenta:
- Ide buscar à dispensa tudo o que lá houver, e vede se sobrou
algum no refeitório.
a:O outro foi. e eu continuei a confissão, sem me preocupai'
com o pequeno almoço. porque esperava partir dentro de uns mo
mentos.
Mal tinha acabado, com a missa prestes a terminar, vem o mesmo
dizer a D. Basco:
- Apenas consegui juntar algumas cpaiíotas» (pãezinhos).
• D . Basco continua a confessar tranquilamente. Faz-lhe sina] de
que não se incomode, que vai ele tratar do assunto. Com efeito, con
cluída a confissão, levanta-se e vai à porta da .,acristia, por onde
os rapazes saíam da igreja e onde era costume distribuir-lhes o pão
para o pequeno almoço.
o: Lembrei-me de ter ouvido dizer que D. Bosco fazia milagres.
Cheio de curiosidade. corri para saber como se arranjava.
«Ao sair. encontrei a minha mãe que me vinha buscar. Disse-lhe
que esperasse um momento por mim. pois queria ver uma coisa.
Deitei a correr e fui colocar-me atrás de D. Bosco, num degrau
superjor. Nesse momento começava a repartir o pão. Olhei para o
cesto: tinha, ao todo, quinze ou vinte cpai\otas».
110. Bosco dá um a cada rapaz que sai, diz-lhe uma palavra.
dirige-lhes um sorriso, e eles beijam-lhe a mão. Todos recebem um
pãozinho. São trezentos. Concluída a distribuição, volto a olhar
para o cesto, e vejo a mesma quantidade que ao princípio, sem que
tenham trazido mais pão nem mudado o cesto. Corro ràpidamente
para junto de minha mãe, digo-lhe que não me quero ir de uma
casa que Deus abençoa, e afastar-me de um santo, e que me perdoe
tê-la feito vir a Turim inUtilmente. Conto-lhe o que vi com os meus
próprios olhos . . . »
Francisco Dalmazzo ficou para sempre no Oratório e chegou a
ser sacerdote salesiano; morreu quando era Superior do Seminário
de Catanzaro.

Festa de Nossa Senhora, 8 de Setembro. A igreja está cheia de
rapazes: seiscentos vão comungar. Preparou-se um grande cibório
cheio de partículas, que D. Basco vai cOnsagrar na missa.
Mas o sacristão esquece-se de o levar ao altar, e só se lembra
depois da consagração. A distracção já não tem remédio.
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Que vai suceder? Qual não será a desilusão dessas centenas de
rapazes que se preparavam para comungar?
Os rapazes não sabem de nada. Vão-se aproximando da mesa
da comunhão; D. Bosco nada sabe também; abre o sacrário, e encon
tra apenas um pequeno cibório com algumas · partículas. Olha bem;
nada mai's. Compreende que o sacristão se distraiu.
Eleva os olhos ao céu e fala assim à Virgem:
- Senhora, vais deixar que os teus filhos se vão embora em
jejum?
Pega no pequeno cibório e começa a dar a comunhão. As partí
culas ffi:Ultiplicam-se. O sacristão, desesperado, assiste ao prodígio.
e depois da missa mostra a D. Bosco o cibório que deixara na
sacristia.
- Como pôde dar a comunhão a todos com tão poucas partí
culas? Foi um milagre, senhor D. Bosco! Um milagre que o
Senhor fez!
- Qual?! - diz ele com indiferença -. Junto ao milagre da
transubstanciação, que o sacerdote opera ao consagrar. o da multi
plicação das partículas é insignificante. .

Outro dia.. Adiantemo-nos até ao ano d e 1880. Estava D . Bosco
no sul da França a visjtar um colégio salesiano, onde, para o receber,
tinham preparado uma opereta. De repente, sabem que o menino que
faz de primeiro actor ficou rouco. O teatro e�tá cheio de públiéo
que aguarda a sua aparição. Como suspender a festa?
D. Bosco está na primeira fila de espectadores. Manda chamar
o pequeno artista desconsolado e diz-lhe ao ouvido:
- Sobe ao palco sem medo; eu vou emprestar-te a minha voz.
O rapaz, completamente rouco, obedece. e aparece a

cantar.

Dur·ante a representação, D. Bosco esteve rouco, tão rouco que não
si.! lhe entendia palavra. Quando acabou, trocaram as vozes e o
rapaz foi para a enfermaria . . .

�

Centenas de testemunhas presenciaram estas maravilhas. A fama
de D. Bosco crescia como a luz do amanhecer. E ele não se escondia
nem perdia o seu enérgico sentido prático.
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de Janeiro de 1855, véspera da festa de S. Francisco de Sales.
Aparece à porta do Oratório o mordomo de um grande per
sonagem, o conde ·Cavour, primeiro-ministro. Os crbiricchini» conhe
.
cem Martin Tosco e deixam-no entrar, cheios de curiosidade.
- O senhor conde manda convidar o senhor D. Bosco para o
almoço de amanhã em casa dele. Devido ao luto da corte a reunião
será muito íntima.
- Quem são os outros convidados - pergunta D. Basco a quem
não agradam as festas em casa dos grandes.
- O senhor marquês Gustavo Cavour e o senhor prior de Santa
Maria dos Anjos.
- Frei Santiago•. sim, sim . . . Bom, diga ao senhor conde. que
agradeço, mas que nós também fazemos aqui a nossa festazita, porque
S. Francisco de Sales é nosso padroeiro.. Que farei todo o possível
por ir, ainda que seja só a tomar o café; não queria deixar os meus
•biricchinii1 sós.
Um momento depojs, de novo volta o mordomo do omnipotente
ministro:
- O senhor D. Bosco bem sabe como a família Cavour venera
S. Francisco de Sales. . Os seus o:biricchiniP não serãO esquecidos se
se dignar assistir ao almoço . .
N o dia seguinte, estava u m frio d e bater o dente. N a sala de
jantar do palácio Cavour, na rua do Arcebispado, ardia uma boa
fogueira. Realmente. a reunião era íntima. Não havia três semanas
que morrera a rainha-mãe, Maria Teresa. E havia apenas nove dias
que morrera a rainha consorte, Maria Adelaide.
Mas a dor do rei não impede a alegria do ministro que se acha
a dois passos do triunfo da sua política, a desforra de Novara. com
a ajuda da França e da Inglaterra.
Acaba de assinar a aliança do Piemonte com essas duas grandes
potências, e dispõe-se a enviar 1 8 .000 soldados à Crimeia para que
contribuam para a derrota da Rússia.

2.8
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turmentu

1w

Ajuda hoje para que o ajudem amanhã. Se não chega esse ama
nhã, terá sacrificado

esterilmente o 'seu pequeno exército.

Mas

o

povo não lho perdoará e a sua queda será fatal e vergonhosa.
Cavour é o mais hábil político da sua época. A sua cartada é,
sem dúvida, perigosa; mas a sorte favorece os audazes. Sente o leme
da Europa na palma da mão. apesar de mini stro de um pequeno reino
vencido não há muito nos campos de batalha!

b um homem de quarenta e cinco anos, robusto e pesado. Tem

u m pouco de lobo do mar, um pouco de banqueiro, u m não sei quê
de monge. A sua corpulência e a sua jovialidade fá-lo-iam passar por
um

proprietário

abastado

e

bonacheirão.

s:e

não

fossem

os olhos

maliciosos que brilham por trás das lentes de míope, e, sol'lretudo,
aqueles lábios desdenhosos e sensuais, que dão a ideiJ de um egoísta
epicureu. Que feliz o deve considerar o povo!
Não, não é feliz. Pensa que terá de morrer. É católico por tra
dição de família e, em certa medida. também por ideias. Conhece
o

catecismo1 e sabe que, estando excomungado,

não pode

receber

os sacramentos se não se retratar de maneira terminante. Este pen
samento atormenta-o, porque não está disposto a retratar-se. e. con
tudo. querer,ia morrer cristàmente.
Que há-de fazer? Espanta-o a s:orte do seu

infortunado

amigo

Pedro de Santa Rosa. ffiinistro no Gabinete de Má'l:imo d'Azeglio,

P

que foi excomungado quando a oiou a lei Siccardi contra as imuni
dades do clero. Passava · por homem piedoso; sentiu a morte chegar;
chamou um confessor. que lhe disse que não era lícito absolvê-lo se
não se retratasse e Santa

Ro:a preferiu morrer sem sacramentos a

ser desconsiderado pelos amigos retratando-se.
Cavour compreende que o seu caso é pior. porque mi o sàmente
votou. quando era deputado. a lei Siccardi. i ncorrendo, portanto. na
excomunhão, mas também. como ministro, se prepara para aprovar
a lei

Ratazzi. que as Câmaras discutem.

vez. Côm

Será

excomungado

outra

Roma não se brinca. Que lhe importaria se não tivesse

que morrer?
Não haverá

Retratar-se·á? Oh.

não!

Negar-lhe-ão os sacramentos?

um sacerdote tolerante que o

exima

daquela

formali

dade terrível e o absolva? De tais coisas quereria falar com o seu
pároco, frei Santiago, e com D . Bosco.
Gosta

de

vez

em

quando

de

se rodear de

gente

da

Igreja.

Conhece a fundo a doutrina e discute com prazer moral e dogmática.
Além

dis�o.

aquele

almoço

tem

o rude e bravo Vítor M anueL

�

outrossim

feição

política.

O

rei.

católico até à medula dos ossos.

M ui to mais do que ele, apesar dos seus costumes libertinos.
·
Pobre rei ! Está desolado com a política an1iclerical do seu pri
meiro-ministro.
constitucionaJ

De boa

vontade

o

mandaria

passear.

mas

um

não se pode permitir tais li berdade.;.
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Cavour quer tranquilizar a consciência do soberano, e para isso
nada há de melhor do que rodear-se dos santos varões que senta à
sua mesa.
Não passam de meia dúzia de convidados, entre eles o seu irmão
Gustavo Cavour, que tem à direita o pároco de Santa Maria dos
Anjos, frei Santiago. quei nessa manhã celebrou missa no oratório
privado da família,.
O ministro faz as honras a D. Basco. Contra i;ua vontade sente-se
coibido. É-lhe mais fácil arranjar as fronteiras da Europa com Napo
leão III, do que tratar do seu caso com aquele sacerdote pobre e
humilde.
Ao desdobrar o guardanapo, O. B06co achou uma nota de mil
liras com esta indicação: o:Para os «hiricchini».

- Os meus «biricchini)) agradecem-lhe a esmola. �enhor ministro,
e eu rogo a Deus que escreva o seu nome no livro dos escolhidos.
Cavour percebe a alusão.
- O senhor pensa que posso salvar-me?
- Sua Excelência é homem caritativo; sei com certe1..a que as
suas esmolas são inumeráveis. O Senhor recompensá-lo-á dando-lhe
os meios para se salvar . . . se quiser. . .
O fina] d a frase atrapalha o ministro, que sorri para dissimular
a inquietação.
- Que meios, por exemplo?
- Os sacramentos: uma boa confissão, uma boa comunhão; a
extrema-unção . . .
- Muito bem, senhor D. Bosco. E u declaro-lhe que quero receber os sacramentos.
- Nada mais louvável.
- Se eu lhos pedisse a si. .. ?
-A mim, senhor ministro? É uma grande honra, que compete
ao pároco . . . a frei Santiago . . .
- J á sei; baixe a voz, D . Bosco.
assunto.
- Como V. Ex." quiser . .

Tratemos com

reserva

este

- Pois bem, eu, que venero especialmente S . Francisco d e Sales,
tenho ihteresse em receber os últimos sacramentos das mãos do fun
dador do Oratório que teve esse nome. . .
- Supondo que o dito fundador esteja vivo, quando chegar esse
dia. Rogo a Deus que tarde muito. senhor conde.
- Eu não viverei muito - replica o ministro com tristeza. Se
nesse transe o chamasse, dar-me-ia a absolvição?
- Dá-la-ia. agradecendo a Deus essa ocasião de auxiliar V. Ex.•.
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Cavour bebe um gole e diz-lhe em tom confidencial:
- Entendamo-nos . . . Lembra-se da morte do meu pobre amigo
Pedro de Santa Rosa?
D. Bosco baixa a cabeça, e responde com uma só palavra:
- Compreendo!
- Melhor; desagrada-me contar essa história... Pois bem; eu
quero receber os sacramentos, mas sem me retratar . . . Porque havia
eu de me retratar? Servi o meu país, segundo as ideias e as necessi
dades dos tempos.
Silêncio. Os olhos de Cavour fixam-se ansiosamente no rosto
turvado do sacerdote.
Cavour não teme que os outros comensais entendam a conversa.
Entre os seus amigos não oculta os seus sentimentos.
Entra a marquesa de Alfieri, sobrinha de Cavour, que a estima
como uma fiJha. Soube que está ali D. Bosco, cuja fama de santo
se vai difundido no Piemonte, e quer vê-lo; quer, sobretudo, ver
como se comportai um santo à mesa dum grande senhor.
Em boa verdade, a dama tem as suas dúvidas a respeito da san
tidade daquele homem, e essas dúvidas crescem ao vê-lo � beber os
vinhos escolhidos de Cavour e a comer aquela saborosa trufada que
o tio lhe oferece como prato escolhido.
- Mas que santo! diz de si para si. Com certeza que S. Fran
cisco de Sales não tinha estas máximas! Que pensaria dele se o visse?
D. Basco olha-a, e quando ela se aproxima para o saudar, diz-lhe
em voz baixa:
- S. Francisco de Sales, quando comia· com os grandes, tinha
esta máxima: aNão pedir nada, não recusar nada», porque tinha lido
em S. Paulo: aComei o que puserem diante de vósu.
A dama cora, compreende que aquele homem penetrou o seu
pensamento, e não se atreve a replicar. Afinal, o que dele se diz é
verdade.
Cavour volta à carga sem muita cerimónia, introduzindo D. Bosco
no vão duma janela.
- O que sucedeu ao pobre Santa Rosa, a quem recusaram os
sacramentos e a sepultura eclesiástica, por não ter querido retra
tar-se, comoveu-me muito, tanto mais que Santa Rosa era um cató
lico pratiCante e piedoso. Eu também sou católico e queró morrer·
na minha religião. Eu não posso, não devo esquecer que sou da
família de um santo. . . Deixará o senhor, D. Basco, morrer sem sacra
mentos um parente de S. Francisco de Sales?
D. Bosco escutou sem perder uma sílaba, e responde tranqui
lamente:
- Parece-me que está um pouco esquecido do seu catecismo.
Os sacramentos que eu lhe desse sem V. Ex.11. se retratar, não lhe
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serviriam para se salvar, mas para nos condenarmos os dois. A absol
vição é a entrada para a glór:ia; mas não é �fiêaz se não a obtém
como manda a Igreja. Se esta impõe uma rê:tratação e V. Ex.� não
quer retratar-se, ainda que com a minha cumplicidade obtivesse a absol
vição, não lhe serviria de nada. O mundo ficaria satisfeito com as
aparências, mas Deus não, e V. Ex." iria para a eternidade carregado
com um sacrilégio.

O homem omnipotente do Piemonte pareceu não ter compreen

dido, porque replicou:
- Isso é da minha conta. O que eu quero é evitar que a minha
morte seja causa d e escândal o . .
as aparências..

Nestes tempos já é muito salvar

Pense com calma, D. Basco, e responda-me depois

s� me daria os sacramentos sem me exigir urna coisa contrária à
minha honra, como seria essa retratação.

- Não, não lhos daria. Nem eu nem ninguém lhos podt! dar; e,
nessas condições confio em que V . Ex:' não mos pedirá.
- Não,

não lhos pediréi - replicou, mal·h umorado, Cavour -

mas haverá outros menos intransigentes que o senhor . . .
D . Bosco não lhe di'sse nem que sim nem que não. E porque os
olhos do ministro se voltaram para frei Santiago, adivinhou que lhe
ia fazer o mesmo pedido que em vão lhe tinha feito a. ele. Como
acolheria o pároco de Santa Maria dos Anjos semelhante pretensão?
No decurso desta história veremos como terminou a comédia que.
com prudência volteriana, Cavour

preparava

para. o

dia

da

5ua

morte, em que aos restos da sua fé católica se juntavam u m terror
ateu mal seguro da sua incredulidade e uma grande avidez de aplausos
póstumos.

Isto ocorreu em 1856, e Cavour viveu até 1 86 1 . O seu poder e

a sua grandeza foram crescendo, e a par deles, a sua impiedade e
o seu orgulho.
Nessa noite, D. Basco disse aos seus «bi ricchi nin que rezassem
pela conversão d e um católico que queria morrer impeni tente.
Alguns meses depois. Pio TX decretava excomunhão maior con
tra o Governo do Piemonte. D. Bosco não voltou a almoçar em casa
de Cavour.
Estava a preparar-se a nova guerra do Piemonte contra a ..\ustria.

A guerra contra o Papa devia ser uma consequência; dela Cavour
tinha declarado que não se compreendia o reino da Itália sem Roma
por capital. Com isto anunciou o propósito de expulsar dela .Pio lX,
seu legítimo soberano, que tinha voltado a reinar, quando a efémera
república de Mazzini caiu. Como se deu aquele memorável aconteci

mento? À Espanha coube a iniciativa diplomática para restabelecer
o trono pontifício. Mas à França. coube o honra da sua realização.
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Em Abril de 1 849, um ex6rcito francês, sob o comando do general

Oudinot, apresenta-se diante de Roma.

Mazzini tem 30.000 homens, incluindo os voluntários de Gari

baldi, gente de todos os países, piemonteses, Jombardos, húngaros,

franceses, po1acos, restos das revoluções do ano anterior, experimen

tados em todas as barricadas.

O primeiro encontro com as tropas de Oudinot, às portas da

cidade, dá o triunfo aos voluntários gariba1dinos. A cJoyem Jtá1iu

celebra-o saqueando igrejas e queimando nas praças públicas para
mentos, confessionários, móveis de sacristia,

e assassinando sacer

dotes. Um antigo oficial da gua�da pontifícia tbrnou-se célebre por

ter executado catorze sacerdotes nilm só dià. Encontraram-se noventa

cadáveres nos jardins do antigo convento de. S. Calixto, onde o car

rasco estabeleceu o seu quartel-general.

Depois de vinte e três dias de resistência, a repúb1ica cai; os

franceses entram na Cidade Eterna e restabelecem o legítimo sobe-

rano. Mas a hipocrisia e

as intrigas do protector do Papa, Luís

Napoleão Bonaparte, . prolongam

desterro.

quase

por

um

ano

mais

o

seu

Luís Napoleão, quando estava longe do poder, filiou-se nas socie

dades secretas, como Carlos Alberto, e misturou-se na revolução da
Româoia, em 1831, contra Gregório XVI.

Já referimos como, derrotadas as suas tropas pelos austríacos,

protectores do Papa, foi salvo de cair prisioneiro pelo arcebispo de
Spoleto, que lhe deu 5.000 francos e lhe arranjou passaporte como

criado de uma família inglesa, em viagem para a Suíça.

Com o tempo, o arcebispo chegou a ser Pio IX, e o jovem car

bonário, presidente da República Francesa.

Mas nãO está contente a alma versátil e ambiciosa de Luís Napo

leão; quer restaurar o Império e a dinastia dos Bonaparte, e, com o
apoio dos católicos, pretende restaurar o Pontificado.

Mas iião pode desfazer-se do hábito de. conspirar, que
. adquiriu
na sua primeira juventude, lhe durou toda a vida e o fez viver em

conspirações, até contra a sua própria fortuna. Nem a gratidão nem
o interesse puderam apagar totalmente os ódios que provocou.
Como Carlos Alberto, Vivia receoso

da

vingança

das

seitas.

Conhecia o interior das lojas, pelo que os seus temores não eram
infundados. As

bombas de Orsi ni, que quase lhe custaram a vida,

explicam, se na.o desculpam, os sobressaltos da sua política e a hipo

crisia dos seu · métodos.

Depois da ocupação de Roma pelo exército, Luís Napoleão ter

giversa e manobra com Pio IX antes de lhe entregar os seus Estados.

. Imagina que os revolucionários lhe perdoarão o crime de ter des
truído a República de Mazzini se im puser ao Pontífice a amnistia
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geral, a exclusão dos sacerdotes dos cargos públicos. a adopçào do

Código de Napoleão. a prática de um governo popular e democrático,
que ele não quereria aplicar em França.

Da parte de um presidente que não tardaria a coroar-se impe

rador, em vésperas do golpe de Estado (2 de Dezembro de

1 85 1 ),

em que se libertou dos seus inimigos aprisionando numa só noite os
mais ilustres homens públicos da França e deportando para Cayen

575 cidadãos, entre os quais muitos deputados. aquela ostentação de

liberalismo era uma torpeza, mais do que uma hipocri'iia.

O Papa não se prestou a fazer o jogo de Napoleão. A miseri

córdia com que tratava os seus inimigos, a generosidade com que

· governava o seu povo, não deviam aparecer como arrancadas à sua
vontade pelo liberalismo do futuro imperador.

Com tanta energia manteve o seu direito, que a sua justiça e

a sua firmeza acabaram por triunfar da astúcia de Luís Napoleão,

e o Pontífice voltou a Roma com a sua soberania intacta.

A República Romana tinha contraído imensas dívidas, emiti<lo

papéis e cunhado moeda desvalorizada. Tinha que reparar aquele

desastre financeiro, restabelecer a ordem e a segurança de vidas e
bens e restaurar a administração, desorganinda e corrompida até

à medula. Pio IX entregou-se infatigàvelmente à sua tarefa de prín
cipe temporal, sem descuidar os augustos interesses da religião. Esta
va-lhe reservada, como pérola mais pura da sua tríplice coroa, a defi

nição do dogma da Imaculada Conceição de Maria . .

Desde tempos muito antigos, a Igreja CatóJica tinha acreditado

que Maria, a Mãe de Jesus Cristo, por singular privilégio divino,

foi preservada do pecado original com que t�dos nascemos, e elevada

desde o primeiro instante da sua concepção à 'mais excelsa santidade.

Esta crença, universal e secular, não era. contudo, um dogma.

Sem incorrer em heresia, podia sustentar--se o contrário, e, de facto,

alguns teólogos católicos o fizeram. Foi Pio IX que, na presença de

um magno Concílio, definiu a incomparável prerrogativa da Virgem

Imaculada:

e:Declaramos que a doutrina que afirma que a Virgem Maria

foi preservada de toda a mancha de pecado original desde o pri
meiro instante da sua concepção. em

vista dos

méritos de Jesus

Cristo, Salvador dos Homens, é revelada por Deus, e por essa razão
todos os fiéis devem crer nela com firmeza e constância. Por conse·

guinte, quem quer q�e ouse. o que Deus não permita, admitir no

seu coração uma crença diferente desta que definimos, saiba que
naufragou na fé e que se afastou da unidade da Igreja».

Como se espantou o mundo ímpio! Que sarcasmos para o Papa,

que nos momentos em que se abriam abismos diante dos seus passos

de rei temperai, se entregava a questões de pura teolo'gia!
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Mas um Papa é mais teólogo do que rei; e quando pronunciou

essas memoráveis palavras, que encheram a cúpula de S. Pedro, um
raio de sol, passando através de uma janela, iluminou o seu rosto

como o de Moisés ao descer do Sinai; como nos seus melhores dias

o canhão de Santo Ângelo troou; inúmeros sinos proclamaram a notí

cia nessa noite, e Roma iluminou-se e milhares de cidades no mundo

inteiro a imitaram.
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"
A

semelhança de um enxame, do qual se desliga uma nova farrú�
lia, quando já não cabe na colmeia, D. Bosco desligou um
segundo Oratório ' do núcleo primitivo.

Estabeleceu�se na Porta Nova, ao sul da cidade, na rua a que
chamavam das Bananas, então subúrbio miserável, bairro de pobres
mulheres que ganhavam a vida lavando nas águas do vizinho Pó,
e hoje lugar de magníficos palácios. Pôs-lhe o nome de Oratório
de S. Luís Gonzaga, para difundir entre os seus o:biricchini» a devo·
ção pelo angélico patrono da juventude.
Como não lhe bastava a ajuda dos sacerdotes que já conhece-
mos, apressou o projecto de uma Congregação.
Quando poderia instalar junto às suas oficinas de padeiros, de
sapateiros e de carpinteiros, uma oficina de sacerdotes? O seu ideal
era preparar ele mesmo os clérigos de que precisava, infundir�lhcs
desde os primeiros anos a sua disciplina e o seu espfrito.
Ansioso por começar, fiou·se em quatro jovens operários que
lhe pareciam cheios de qualidades.
Aceitaram; receberam o ensino; aprenderam latim; chegaram a
vestir batina; mas, que futuro tinha aquela extravagante reunião
de cbiricchini11 e de operários? Um belo dia, os quatro -Buzzeti,
Gastini, Beglia e Reviglio - foram-se, cada um para seu lado . . .
Comecemos d e novo !
E começou de novo, em segredo, porque não obstante muitos
lhe terem aconselhado que fundasse uma · Congregação, outros não
demorariam a fazer-lhe guerra, logo que o vissem na obra.
Um dos seus próprios colaboradores, que suspeitou da sua inten
ção, chegou-lhe a dizer:
- Para que são tantas batinas?! Uma dúzia de clérigos são de
sobra . Para isso não necessita de urna Congregação.
D. Bosco ·evitou a discussão deste ponto. Nem sequer àqueles
em quem desejava suscitar a vocação de ficarem sempre com ele
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revelou o seu propósito. Nem em sonhos pronunciava diante deles
as temíveis palavras: «noviço» , aprofissão» , cvotos».

Teriam fugido com o espanto. Mas chegou um dia em que pôde

escolher quatro jovens seminaristas maduros para aqueia experiência.

E propôs-lhes ligá-los a ele, não com um voto, mas com uma sim

ples promessa, para trabalharem no Oratório.

Miguel Rua descreveu a cena num caderno de apontamentos,

que se guarda no arquivo da ca�a-mãe, em Turim.

«Na noite de 26 de Janeiro de 1 854 reunimo-nos quatro, Rochieti,

Artiglia, Cagliero e Rua, no aposento de D. Basco. Propôs-nos rea

lizar, cOm a ajuda do Senhor e de São Francisco de Sales, um período

de exercCcio prático de caridade. com o próximo, e ligar-nos a ele

então com uma promessa, que se transformaria, se achássemos isso

possível e conveniente, num voto. A partir dessa noite demos o
nome de .-salesianos» aos que . se propuseram para tal

exercícion.

Mas passa um ano, e D. Basco não vê que alium daqueles jovens

tenha compreendido a -sua ansiedade de ter colaboradores ligados

à sua obra por um voto solene.

Sentia que sobretudo Rua o não compreendera. Rua teria dezoito

anos, e era um dos seus melhores alunos de Filosofia. Havia dez
anos que o tinha encontrado na praça Manuel Felisberto, entre uma
turba de rapazitos que se aproximavam para lhe pedir alguma coisa.

Para todos havia um caramelo, uma medalha, um santinho. Quando

chegou Rua, D. Bosco mostrou-lhe a sua mão esquerda vazia, e com
a direita fez o gesto de a cortar ao meio.
- Toma!

- Quê?

- Isto! Metade da minha mão!

E Rua afastou-se decepcionado e confundido, mas voltou atrafdo

por uma força incompreensível. Que queria dizer com aquele gesto

que fazia rir os outros rapazes? D. Basco deixara-o ir, porque tinha

lido no livro do futuro.

Tinham passado anos; não falaram mais disso. Rua era um bom

aluno, modelo de virtude, mas ainda não compreendia os planos

de O. Bosco.
- Tenho alguma coisa para te dar, Rua.
- Ah, sim!?

- Toma. metade da minha mão!

Rua ria-se, sentindo-se menino, e atrevia-se a pedir uma expli

cação.

- Metade da minha mão

Quere-lo? ·

é metade de tudo o

que é

meu.

Rua ainda não compreende. Na prática de boas noites. D. Bosco

fala dos três votos que se fazem ao entrar em religião. E Rua sente
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uma sacudidela que o enternece e o eleva: mas não pode explicar o
que é.
No dia seguinte, achando-se só com o seu mestre, ouve este
convite:
- Queres depositar nas minhas mãos estes três votos. por u m
ano?
Rua consente com emoção inexplicável. E no dia seguinte, festa
da Anunciação, no gabinete de D. Basco, ao pé dum crucifixo. sem
testemunhas, nem paramentos, nem luzes, Miguel Rua emite votos
de castidade, pobreza e obediência, e o seu mestre, que por um ano
será seu superior, aceita-os em nome de Deus.
Mas nem sequer então adivinhou que este acto simples, aparen
temente despido de grandeza, assinalava o nascimento de uma nova
Ordem religiosa e ia repartir-se. milhares de vezes, em todos os tem
pos e em todos os países.
D. Bosco sabia profCticamente que aquele rapazito seria sacer
dote, e, que quando ele morresse. ficaria à frente dos seus salesianos.
Era isso que queria dizer-lhe quando lhe oferecia metade da sua
mão, que era metade da sua obra.
Agora que tem num11 salesiano, é tempo de escrever as regras
da sua Congregação e de as submeter à aprovação do Papa.
Ratazzi. o ministro. tinha-lhe dito: « Faça uma Congregação que
não seja de mão morta. em que cada sócio conserve os seus direitos
civis, cumpra as leis do Estado, pos:ua património. pague impostos
pêssoalmente, seja livre, numa palavra: viva em sociedade com um
propósito de beneficência. como é o ensino. e eu prometo-lhe que
lbai farei aprovar pelo reiN ,
D. Bosco pensa. o: O rei aprová-la-á; mas . . . e o Papa? Como posso
fazer uma Congregação religiosa em que os membros possuam patri
mónio e façam voto de" pobreza. sejam livres e estejam ligados por
solene obediência a um superior'!u
Três anos depois, a 18 de Fevereiro de 1 858, diz muito cedo a
missa e manda chamar um notário, porque \'ai fazer testamento.
Está doente, porventura? Não. Vai empreender uma grande via
gem e quer arrumar as suas coisas antes de tomar o comboio que o
conduzirá a Génova, onde embarcará para Civitavecchia, porto natu
ral de Roma.
Na sua bagagem leva as regras da Congregação sale3iana. copia
das com letra bem legível. Vai apresentá-las ao Papa e pedir-lhe que
autorize e abençoe a sua obra. Miguel Rua acompanha-o como
secretário. Fica à frente dos seus colegas e das suas oficinas D. Alas
sonati.
O comboio partiu às dez da manhã, e chegou a Génova às três
da tarde. Ainda não estava no porto o seu barco. O «Aventino». um
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dos maiores navios da época, faz-se esperar até
noite, e pelo seu
grande calado não se pode aproximar do porto. O. Bosco no botezito
que o conduz a bordo, recebe o baptismo das ondas e começa a apre
ciar as delícias do enjoo.
O 1Aventino11 fai. carreira entre M arselha e a ilha de Malta1,
com escala pelos portos ocidentais da Itália.
Põe-se em marchai às dez. a motor e · à vela. Como baloiçam
as ondas! D. Bosco, estendido no .beliche inferior, tem a impressão
de ter entrado em agoni!l. enquanto Rua dorme intrepidamente no
beliche superior. Ah! a juventude, a juventude!
De madrugada chegam a Livorno, onde o barco demora meio
dia. Boa ocasião para visitar a cidade: mas D. Basco está mais morto
do que vivo, e fica na sua cabine. tão desalentado, que um criado
corre a chamar o médico. A receita é simples: uma chávena de chá.
De novo o aAventino» dançando na crista das on<las,
agonizando no beliche.

e

D. Bosco

E ele que sonhava i r evangelizar países que estão do outro lado
dos mares!
Por sorte, à meia-noite adormeceu, para não acordar senão às
seis da manhã, com o ruído das âncoras quando o barco fundeou
em Civitavecchia. A terra fir:me restitui ao pobre viajante o sentido
da realidade.
- Em seguida percebi - contava D. Rosco - que ali tudo se
fazia à força d e gorjetas. Uma lira ao barqueiro: meia lira ao encar
regado das bagagens. a·i nda que nós levássemos a nossa às costas:
meia na Alfândega.; meia ao que visa os passaportes; meia ao que
nos convida a tomar o seu carro, me:ia ao moço de fretes que Jeva
a mala; duas ]iras na polícia por outro Visto dos passaportes; lira e
meia ao cônsul pontifício . . . Devo confessar que a minha bolsa estava,
como de costume. mal provida.
Era dia de festa. e não tendo podido celehrar missa, D. Bosco
pelo meno; quis assistir a uma. Foi à procura de uma �greja. e encon

trou o convento dos dominicanos. · Entretanto, marcava lugar na d:li·
gência postal, puxacta por seis robustos cavalos. para fazer as trinta
e seis milhas piemontesas que Civitavecchia dista de Roma.
Os companheiros de viagem rogavam pragas a D. Basco e ao
secretário. Não seria bom dar-lhes uma lição de pontualidade e partir
sem eles?
Por fim, viram-nos aparecer, sorridentes e satisfeitos por terem
ouvido uma missa cantada.
Os guizos dos seis cavalos alegram a manhã luminosa. Uma
nuvem de p ó estende-se como um tule sobre o caminho, que fica
entre os prados verdes. O ar puríssimo das colinas abre o apetite.
"
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D. Rosco e o secretário não se preveniram como os outros via
jantes. de modo que têm de aguentar em jejum até à próxima para
gem, onde o cocheiro muda os cavalos e almoça.
Às onze da noite, debaixo de um céu transparente� coalhado
de estrelas, entram em Roma. Por doze

1

baiocos» (pequena moeda

pontifícia) um rapaz condu-los a casa do conde De Maistre, onde,
apesar da hora tardia, os esperam com lume aceso e mesa posta.
O Papa! Quando anunciam a O. Bosco. dias depois, que Pio I X

v a i recebê-lo. sente alegria e receio ao mesmo tempo. Vai-lhe apre
sentar as regras da sua Congregação e saber se deve continuar ou
abandonar um projecto que ama com tanto carinho.

Pio JX conhece já 4l$ obras de Turim, mas não sabe que o sacer

dote ajoelhado diante dele é o próprio O. Bosco. pois no cartão que
lhe dá o prelado introdutor. puseram mal o nome.
- Em que coisas vos ocupais?

- Na instrução da juventude e em redigir as •Leituras Cató- .
licas. . . ••
- Em Turim há outro que faz o mesmo . . . Conheceis O. Rosco'!
- Sou eu. Santidade.
- Enganaram-se no vosso nome . . . Tendes, pois. um col�gio com
oficinas e aulas? E que fa!Zeis no colégio?
- Um pouco de tudo, Santo Padre: digo missa, confesso. prego,
dou aula. vou à cozinha. às vezes faço a sopa. e outras vezes toca-me
varrer a igreja,. . . A vinha é grande e os operários são poucos.
- Meu filho. puseste muitas coisas em marcha . . . Se morresses
que serie delas?

São quase as mesmas palavras de Ratazzi. D. Bosco, jogador·

hábil, apanha a bola no ar.
- Por isso vjm cá! E rogo a Vossa Santidade se digne dar-nos
as bases de uma instituição que prossiga os meus trabalhos.
Pio IX era homem de inteligência rápida. veloz na compreensão
e na resposta.
- Sim. temos de encontrar uma nova forma d·e Congregação,

que os Governos respeitem. A empresa não é fácil. Mas se a obra
é de Deus. Ele vos iluminará. Ide, rezai e voltai dentro de alguns
dias, que eu vos comunicarej o meu pensamento.
Duas semanas depois. segunda audiência de Pio IX.
- Pensei no vosso projecto; é preciso realizá-lo. t ne<'�sária
uma noVa Congregação religiosa para os tempos tristes que correm.
Prefiro chamar-lhe Sociedade. e não Congregação. Tem que ser uma
Sociedade com votos

simples,. que fàcilmente possam dispensar-se.

com regras adaptadas e com hábito simples. que não chame a aten-
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ção no mundo. Cada membro deve ser para a Igreja um verdadeiro
religioso, e para o Estado um cidadão livre.

Era a ocasião de apresentar as regras idealizadas com esse mesmo

critério.

'
D. Bosco depõe o seu precioso manuscrito nas mãos do Papa,

que lhe pede explicações detalhadas sobre a formação e o trabalho

dos Oratórios. Vem a saber que, entre os jovens que lá se educam,
há já verdadeiras flores de santidade.
Escuta a vida. de Domingos Sávio, que ingressou em

1854 e

morreu na juventude dando mostras de caridade e pureza angelicais

e de uma maravilhosa comunhão com o sobrenatural.

D. Bosco conta ao Papa uma visão que o rapaz teve, e que lhe

confiou pouco tempo antes de morrer. Distraído, depois de comungar,

pareceu-lhe ver uma planície cheia de gente, que caminhava como

perdida na névoa! Inglaterra ! Viu aparecer Pio IX com um luminoso

archote, cuja luz atraiu mujtos e lhes iluminou o caminhe>:.
- Se pudesse falar ao Santo Padre, dir-lhe-ia que. no meio das

suas tribulações, Deus prepara grandes triunfos ao catolicismo naquele

reino.

Pio IX, que ouvia comovido, considerou aquela visão como uma

profecia, que pôde ver cumprida quando se restabeleceu a hierarquia

eclesiástica em Inglaterra, se concedeu liberdade de culto aos catP
licos, e se deram milhares de conversões de gente do povo e de

homens ilustres.

- Ouvi-me, D. Bosco: desejo que escrevais tudo o que fizestes

e se refere aos Oratórios. para edificação dOIS vossos filhos.

Anos mais tarde, D. Bosco não tinha ainda começado essa crónica,

e o Papa ordenou·lhe terminantemente que a escrevesse. Graças a isso

legou à posteridade o precioso manuscrito. base desta história.

A Semana Santa e a Primavera surpreenderam D. Bosco ainda

em Roma. A 6 de Abril, Pio IX rei:ebe-o outra vez, às nove da

noite. É para lhe falar da sua Congregação e para lhe devolver as
regras, que leu. com algumas anotações a

lápis

postas

Ao mesmo tempo indica-lhe os trâmites que

à

margem.

deve fazer para

obter a definitiva aprovação. Ah! nem o Papa nem D. Bosco ima·

ginavam as dificuldades" as oposições, as batalhas que iam travar-se

à volta dessas regras. E o mais doloroso é que desta vez os inimigos

de D. Bosco estarão dentro do seu campo. serão sacerdotes, serão

prelados, serão cardeais. que julgarão servir a Deus, torpedeando
os seus planos.

Tinha querido faier- tWsta� vez:. fl. . yi_a,ge'!l de regress<;> por terra
para se livrar do- enjoo; mas a multidão que tinha· acudidõ a� Roma
para a Semana Santa•. não deixou lugar livre nem na diligência nem

no comboio.
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Também a bordo não acha camarote, e vê-se obrigad0 a insta

lar-se na ponte, apesar do frio. Mal o barco levanta ferro começa
a sua terrível agonia.
O. Rosco passou essa noite estendido na coberta, à falta de
cama, até que um sacerdote piemontês, não conseguindo fazer-lhe
aceitar o seu camarote, lhe levou o colchão e conseguiu que se dei
tasse nele.
Que importavam a D. Bosco as penas materiais! Estava como
que em êxtase. saboreando os !'eus planos. Como num dos seus sonhos,
não tardará em ter que pôr os sapatos porque debaixo das rosas
encontrará os mais penetrantes e dolorosos espinhos.
Ao menos as sua6 dores não entristecerão

a

sua mãe. Há mais

de um ano que Margarida Occhiena trocou o Oratório de Valdocco
pelo do céu.
Para o Oratório veio a mãe de Rua. que há tempos atrás ajudava
Margarida no cujdado da dispensa,

da

roupa

e

da

cozinha.

11biricchini11 de D. Rosco nem sequer um dia fiC"aram órfãos.

Os

Em todos os tempos os bispos olharam com inquietação o nas
cimento de · novas Congregações religi osas nas

suas

dioceses. Este

receio é mais fundado e justo nos tempos modernos, em que escasseiam
as vocações para o sacerdócio. Se são poucos os sacerdotes a quem
o prelado pode confiar o desempenho de paróqujas, é natural que se
alarmem ao ver que numa boa parte desses poucos desperta a vocação
para outras empresas:

o ensino, as missões em países distantes. o

claustro.

E é natural que antes d� aprovarem a nova Congregação. que

pode diminuir os operários da sua vinha. queiram estudar os seus
propósitos e ver se outras Ordens religiosas ou o próprio clero secular
não cumprem já os fins da nova instituição.
Roma também faz isso com aquela prudência e lentidão que
parecem calculadas para desbaratar os planos da soberba

e

confirmar

o� da humildade.
Sobre a muralha de dificuldades que atravessa o caminho dos
fundadores, esbarram

os caprichos passageiros. os fervores confu

sos. os projectos de amor próprio. e só triunfam as fundações verda
deiramente inspiradas por Deus.
Ninguém se escandalize. pois. das duras batalhas que D. Bosco
vai travar no seu próprio campo. antes de conseguir a aprovação
da sua Sociedade. Quase todos os rnntos e fundadore15 suportaram
essas provas, que, embora pareçam injustas, não deixam de ser pro
videnciais.
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D. Bosco deixa passar pouco mais de um ano, e, prevendo que
ràpidamente terá notícias favoráveis de Roma. antecipa a resolução
r decide-se a formar a Sociedade.
Reúne os mais fiéis dos seus estudanles. que considera seus
noviços, porque se lhe vincularam com votos anuais. Comunica-lhes
que chegou o momento de constituir a Sociedade salesiana, de lhe dar
um nome oficial e de eleger os seus chefes.
Grande surpresa para os jovens ouvintes, porque a maior.ia deles

uinda ignora o vasto desígnio de D. Bosco.

- Dou-vos oilo dias para pensar. O que não assislir à reunião
do próximo domingo quer dizer com a sua ausência . que não quer
pertencer à nossa Sociedade.
Que emoção. no Domingo. ao vê-los entrar um a um no seu
gabinete. Virão lodos? Quais faltarão? Louvado seja Deus! Assistem
dezassete. Só dois faltaram. Ali mesmo elegem os chefes. D. Rosco.
:;uperior; D. Alassonatti. prefeito; Miguel Rua vê-se honrado com
o cargo de director espiritual, embora ainda não seja sacerdote. Não
é muito brilhante esse primeiro estado-maior. visto com olhos pro
fanos. mas não · há muito por onde escolher. As pessoas nr-se-iam

deles- � e ousassem moslrar-se como membros de uma Ordem religiosa.
O� i niciados naquele segredo resolvem generosamente não ahandonar
a Sociedade, ainda que o próprio O. Bosco falte. Redigem e assinam
um juramento assim concebido:
aSe, porventura, em virtude da lristeza dos tempos, não nos for
permitido ligarmo-nos por votos. cada um de nós se compromete
(em qualquer lugar onde se encontre. ainda que os seus compa
nheiros estejam dispersos pelo mundo. ainda que não haja mais do
que dois, ainda que só seja ele) a trabalhar para reconstruir a Socie·
dade e observar, na medida do possível. a� suas regras».
Como tardam em Roma! Passam cinco anos. de 1 858 a 1 862.
F.:m Roma não têm pressa de ofCrecer ao Governo sectário do Pie
monte uma nova vítima para imolar.
Todos os dias. D. Bosco abre o correio com as mãos a lremer.
Que notícias lhe mandam? Mas a carta que espera nunca mais chega.
O Papa abençoou a sua obra; o arcebispo, monsenhor Fransoni, man
da-lhe a aprovação de Lyon. Os noviços chegam à meta da impa
ciência por fazerem os seus votos solenes. D. Rosco decide-se j. aceitá
-los. certo de que a nota chegará de um momento para o outro.
A 14 de Maio de 1 862 reúne-o; no seu gabinete, onde nem
sequer há bancos para se sentarem. Um crucifixo sobre a mesa. e
duas velas acesas. Ajoelham�se todos; são vinte e dois noviços, sem
conlar D. Basco, e repetem, palavra por palavra, a fórmula solene,
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que Rua vai lendo, e pela qual fazem votos de obediência, de pobreza
e de castidade.
O

seu primeiro superior recebe, em

nome de

Deus,

aqueles

votos, que se fazem por três anos, não podendo ainda fazê-los per

pétuos. e dirige-lhes palavras inolvidáveis.

- Vivemos em tempos turvos, e parece uma jactância fundar

urna nova

Comunidade religiosa. quando o inferno emprega todo

o seu poder para destruir as que exi'Stem. Não faz mal. Eu não tenho

prováveis. mas seguros argumentos de que a vontade de Deus é que

a nossa comece de uma vez e continui . . .

Daqui a vinte cinco ou

trinta anos, quem sabe se a nossa Sociedade não estará espalhada por
muitos países, e não contará não vinte e dois noviços mas mil?
Verdadeira profecia!

Em Janeiro de 1 863 os salesianos eram 39. Em Janeiro de 1 864

eram 6 1 . Dez anos depois 320.

768. À morte de O.
de 10.000.

Rua,

A

em

morte de D. Bosco, em 1888. eram

1910, eram

3.996. Hoje são mais
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A
da

guerra. da Crimeia ofereceu ao reino da Sardenha a ocasião
de fazer esquecer a derrota de Novar-a, e de ganhar as simpatias
França e da Jns;laterra, enviando um exército para a guerra.
A Cavour não lhe importava a sorte da Turquia nem a influên

cia da

Rú�sia nos Santos Lugares, que foi o motivo da guerra.

O que ele queria era comprar uma entrada no Congresso onde se

trataria da paz, para ter ali voz e voto em pé de igualdade com as
grandes potências, e suscitar. oportuna ou inoportunamente, a única
questão que lhe interessava: a independência e a unidade da Itália

sob o ceptro de Vítor Manuel.
Já vimos como a unidade da Itália impliCava

a

absorção dos

Estados do Papa, e também a desaparição do Reino das Duas Sicílias

e dos restantes pequenos prindpados italianos. tudo em beneficio do
rei da Sardenha.
A jogada de Cavour era de uma audácia inconcebível porque

t.inha que ganhar primeiro a opinião dos piemonteses. sem explicar
o seu ,complicado pensamento. pois isso seria desfazer a manobra.
Conseguiu-o graças à sua eloquência e à sua incontestável autoridade
no Parlamento, e enviou os seu;. 18.000 soldados ao teatro daquela
guerra longínqua e impopular · na Itália.
Vencida a Rússia com a guerra de Sebastopol, tinha que fazer
aceitar o resto do seu plano ao imperador Napoleão 111, que já era,
mais do que seu cúmplice, um instrumento inconsciente do seu génio
diplomático.
Parecia impossível que se· concedesse ao minúsculo reino de
Vítor Manuel li o direito de discutir de igual para igual com a
Rússia, com a Inglaterra. com a França e com a Áustria, cujos ple
nipotelic.iários tinham grandes intere:;ses a debater, e estavam pro
tegidos por grandes exércitos. E mais difícil parecia que, para dar
gosto ao Governo de Turim. se discutisse a polftica do Papa e do
rei das Duas Sicílias, soberanos ausentes do Congresso. o que era
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violar o princípio da não intervenção. em cuja defesa acabavam de
morrer tantos homens nos campos da Crimeia.
Além disso, Napoleão l l l não queria desagradar ao Papa, nem
indispor-se com os católicos frnnceses. que tinham apoiado a res
rauraçào do Império. Mas não era homem capaz de se medir com
Cavour, que ganhou a partida. entrou no Congíesso. e até tirou do
Jume as castanhas com a mão de Napoleão.
Quando acabou a discussão d a paz. se assinou o tratado e
gou o momento de se separarem. os plenipotenciários viram
espanto o próprjo representante da França. Walewski. apoiado
da Inglaterra, Clarendon, tomar a palavra numa questão que só
ressava ao Piemonte.

che
com
pelo
i nte

Todos tiveram de escutar uma violenta prédica sobre ua situa

ção ·anormal dos Estados Pontifícios e o despotismo intolerável do
reino de Nápolesu.

Quando o francês e o inglês concluíram, Cavour, como que
surpreendido. e mais calmo, para obl.er m�lhor efeito, denunciou a
tirania da Áustria no Lombardo-Vcncto.
Nunca se tinha posto semelhante aditamento a um tratado de
paz. Os plenipotenciários não podiam resolver nada. que isso era
lançar a Europa noutra conflagração. e afasle.ram-se receosos e azedos,
com a sensação de que acabava de se fechar o primeiro elo de urna
cadeia de futuras guerras.
E assim sucedeu. Daquele aditamento saiu a guerra de 1 859. em
que a França e o reino da Sardenha venceram a Áustria em Solferino.
a de 1 866, em que a Prússia acabou de humil há-la em Sadowa, e
começou a engrandecer-se de tal modo que tornou fatal a de 1 871),
em que a FranÇa foi vencida em Sedan. Os três SS.
Pode alguém duvidar que a guerra de 1870 tenha gerado a de
quem creia que a pa1 de Versalhes não voltou a
semear no mundo os dentes do drageia. incubando a guerra ·de 39?
1 9 1 4? E haverá

A paz assinada em Paris no ano de 1 8:'i6. segundo as expressivas

palavras de Lamartine. foi auma declaração de guerra. sob a forma

de paz, a ruína do direito público na Europa»

Mas Cavour fez uma dessas jogadas magistrais que não se vêem
Oum século de diplomacia. e voltou a Turim. não a gozar o seu
tr.i unfo.. mas apenas a continuar a 1eia em que ia envolvendo os
melhores diplomatas da Europa.
Enquanto os outros políticos da Europa enganam o povo com
palavras, ele apodera-se do seu com factos: obras públicas, cami
nhos de ferro, escolas, tratadO! de comércio. E a par disso, cem
canhões novos nas muralhas de Alexandria, a fortaleza do Piemonte.
e um substancial empréstimo contraído na casa Rothschild.
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Para agradar às �ociedades secretas. encarniça a campanha contra
Igreja. Supressão de Congregaçõe3, confiscação de bens do clero,

prisão ou desterro de bispos, abolição da Concordata com
Utilizou todas as armas.

Roma.

No primeiro golpe tinha ido ao fundo da questão italiana. A inde
pendência da Itália não podia realizá-la só a Jtáliaj necessitava da

:1juda francesa, pois os vários Estados passariam a constituir. uma
grande potência, limítrofe e rival da França.
A Itália forte nunca seria um aliado natural da França.

11Eu creio---escrevia majs tarde Mazzini numa nota a Bismarck

que a aliança da Itália com a França contra a Prússia, a cuja-s vitórias

devemos Veneza. seria um crime, que deixaria uma mancha indelével

na nossa jovem bandeira11. E Bismarck re3pondia-Jhe: «O Mediterrâ
neo pode voltar a ser um lago italiano . .

A Itália e a França não se

podem associar para explorar em comum o Mediterrâneo. O s.eu im

pério pertence i ncontestàvelmente à. Itália, que possui sobre ele costas

duas vezes mais extensas que as da França . . . » (Nota de Abril de 1 868).
Cavour tinha consciência desta dificuldade. e por isso desejava
a todo o custo demonstrar a Napoleão 1 li as vantagens da amizade
do Piemonte.
Os filiados da «Jovem Itália11, por s�u lado, quase no momento

preciso em que Cavour. cioso da influência de Ma1.zini, os denun

ciava ao mundo i nteiro como uuns insensatos, de cujos actos todos
os homens sérios devem desconfiar», foram sem querer os seus me
lhores colaboradores. Porque, ao lado das promessas de Cavour, puse
ram diante dos olhos de Napoleão as ameaças de Mazzini.
A

1 4 de Janeiro. um dos seus lugar-tenentes, Orsini. atira três

bombas sobre a carruagem do imperador

�

da imperatriz, que vão

à ópera. Cento e cinquenta e sete vítimas garantem a perfeição do
mecanismo: soldados da escolta. guardas municipais. simples curiosos,
vinte mulheres. doze crianças. Os !:'Oberanos saíram milagrosamente

ilesos. Nessa mesma no.i te. a polícia, graças ao raro auxílio do acaso.

aPodera-se de Orsini e dos seus três cúmplices.

Rápido corre o processo. Sentença de morte na guilhotina contra
o principal

culpado e contra

Pieri.

um dos cúmplices.

Mas

Júlio

Favre, advogado de Orsini, pronuncia em sua defesa palavras que

enchem de pavor o coração de Napoleão I l i . Recorda os tempos em
que o actual senhor de França era um carbonário que se batia em

Spoleto contra o poder pontifício. factos de que foi testemunha o
próprio Orsini, então menino de doze anos.

O condenado nega-se a pedir perdão ao imperador, e dirige-lhe

uma carta exaltada, em que se lê esta ameaça: ttQue Vossa Majas
tade saiba que, enquanto a Itália não for independente, a sua tran·
quitidade e a da Europa não passarão de vã quimera . . . »
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O rosto de Napoleão Ili empalidece como o de Baltasar. Acaba
de ver a mão que escreve na parede as misteriosas palavras: •Mane.

Tecei,. Faresl). Ele, que conhece o estilo das Sociedades secretas, não
precisa de chamar Daniel para lhas interpretar.

Chama Cavour. A entrevista realiza-se às. escondidas do mundo
diplomático, no balneário de Plombil:res.

Que querem os italianos para que o imperador de França possa
dormir em paz?

Napoleão JII não passa de pobre mosca na teia daquela pro
digiosa aranha. Contudo, não sai da entrevista com as mãos vazias.
Oferece todas as forças da França contra os austríacos, e pede. como
recompensa do sangue que os seus soldados vão derramar pelo Pie
monte, que este lhe ceda Sabóia e Niza. Cavour calcula que bem

se podem entregar 1 3 .000 quilómetros de terra italiana, ainda que
sejam o berço da. dinatstia, a quem lhe vai dar a Lombardia e Veneza.
com seis milhões de súbditos. Concedido. portanto!
Além disso, Napoleão pede que a coroa de Nápoles seja dada

a um m'embro da sua famílja, a de Toscana a outro, e a da Sicília

ao segundo filho de Vítor Manuel, e que ao Papa se lhe deixe pelo
menos Roma e que. para o consolar da perda da maior parte dos
seus Estados, o façam presidente de uma Confederação em que
entrem todos esses príncipes e o rei do Piernonte.
Cavour sorri maquiavelicamente e diz que sim. O seu olho de

águia divisa o futuro. Quando o Piemonte estiver engrandecido com

as novas possessões que a guerra lhe há-de dar, todas os outros Esta

dos de Itália irão caindo em seu poder, antes de os parentes do impe
rador porém os pés rio solo deles:

Um último pedido: a mão da princesa Clotilde, filha mais velha

de Vítor Manuel, para um primo do imperador, o príncipe Jerónimo
Napoleão.

A princesa. Clotilde acaba de fazer quinze anos. b uma rara

flor de piedade, de beleza e de graça. Quanto ao príncipe, é um

truão, de idade madura e conhecido pelas suas orgias e pelo seu

ateísmo.

O jmperador quer ilustrar os brasões da sua família aparen
·
tando-se com a mais genuína estirpe de reis que existe, como é a casa
de Sabóia.

·

Cavour rião é um sentimental, nem se trata de filha sua. Con

cedido!

Põe-se o sol por trás do maciço sombrio dos Vosgos. O céu

tinge�se de púrpura: Napoleão, que guia por suas mãos o carro que

leva o ministro do Piemonte pelas e:;tradas de Plombieres, diz:
- São horas de regressar.
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- E não fal81 mais. Falou muito já, e não quer comprometer a
fama de esfjnge que ganhou no mundo diplomático, onde o silêncio
é uma força.

Isto passava-se a 1 1 de Julho de 1858. Cavour voltou a Turim
e entregou-se freneticamente aos preparativos da guerra.
No dia 1 de Janeiro de 1 859, Napoleão deixa cair palavras enig
máticas nos ouvidos do embaixador de Áustria: o:Sinto, senhor, que
as nossas relações com o vosso Governo não sejam tão cordiais . . . •

A 10 de Janeiro, Vítor Manuel pronuncia um discurso que em
Viena é acolhido como uma provocação. A 31 de Janeiro, a prin
cesa Clotilde sacrifica-se à razão de Estado, casando com o prír:icipe
Jerónimo Napoleão. O imperador de Áustria não pode enganar-se
e envia um ultimato a Turim exigindo o desarmamento do Piemonte.
A 26, Cavour rejeita-o, e, ao acabar de ass.inar a nota, exclama alegre
mente: cAlea... jacta est!» •Fizemos a História. Agora vamos jantar•.
Está satisf�ito porque d�"'encadeou a sua guerra, e não tem
perante o mundo nem sequer a responsabilidade de a declarar. Decla
ram-lha.
Napoleão TIT voa em auxílio do seu aliado. Em pouquíssimos
dias conduz 1 80.000 soldados em apoio dos 5.000 que formam o
exército de Vítor Manuel.
Nas jornadas de P·alestro e de S. Martin, coroadas pela dura
batalha de Magenta, o poderoso exército austríaco foi afastado para
além do rio Míncio. E Solferino, a 24 de Junho, rematou a vitória
franco-ita1iatia, que custou a. vida a 40.000 soldados.
A l l de Junho reúnem-se os imperadores em Villafranca, e,
sem consultar Vítor Manuel, negoceiam a paz. O imperador de
Áustria julga-se muito feliz por terminar a guerra sem perder mais
do que a Lombardia, conservando V�neza. Napoleão anda inquieto
com a atitude da Prússia, que ameaça intervir, e está pouco satis
fejto com as artimanhas de Cavour, que desbaratou o seu piano
·
de repartir coroas pela sua parentela, e anda convulsionando os
ducados de Modena, Parma e Toscana, para ter ocasião de intervir
neles e arranjar pretextos para os anexar. A paz de Villafranca, e
depois o Tratado de Zurich, que a ratifica, entrega à França, Niza,
Sabóia e sessenta milhões, que lhe pagará o Piemonte. Este conten
tar-se-á com a Lombardia, e vê os duques, destronados pela revolu
ção, restabelecidos pelas grandes potências, que prometem defendê
-los no caso de ai oportunidade o exjgir.
Cavour, furioso com Napoleão e com Vítor Manuel, que se
deixou humilhar, renuncia ao poder e refugia-se na Suíça. cObri
gam-rne a viver como çonspirador o resto da minha vida!). Não
podendo conspirar contra os duques, conspira contra o Papa. Uma
revolução estala numa das suas províncias, a Romanha. O Papa
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vê-se obrigado a enviar para lá uma divisão de soldados pontifícios.

Numa escaramuça caem de ambas as partes algumas dezenas de víti

mas. E eis que o mundo, impávido ante os milhares de mortos de

Solferino, se escandaliza pelp sangue que

derramar.

o

11desumanou Pontífice faz

J

Mas as Legações, nome dado às quatro províncias romanho
1as,

eram parte da promessa feita a Cavour em Plombiêres. Por isso Napo
leão não permitiu que se mencionassem no Tratado de Zurich,

e

manobr�r Vítor Manuel para se apoderar delas.

deixou

Pio IX julgou que podia apelar para os sentimentos católicos de

Vítor Manuel, e escreveu-lhe secretamente. de modo que nem os minis

tros o soubessem.

Como havia de lhe enviar

a

carta.

quando

dias

antes

(1

de

Outubro) ele mesmo tinha entregado os passaportes ao embaixador

de Vítor Manuel e levantando o seu em Turim?

Pensou em D. Bosco. Certo dia, um cavalheiro vindo de Roma

apreisentou-se no Oratório com uma carta para o fundador, do punho
e letra do Papa, em que lhe pedia que buscasse maneira de fazer

chegar à própria mão do rei a outra que juntava.

O rei encontrava-se numa das suas costumadas partidas de caça

no vale de Aosta. Dom Bosco conseguiu uma entrevista com o secre

tário privado. e por seu intermédio conseguiu o que pretendia.

A imediata resposta de Vítor Manuel não foi de molde a consolar

o coração de Pio IX. Como Carlos Alberto, seu pai, mas cóm menos

escrúpulos na sua balança. a ambição pesava mais do que a fé.

O Papa voltou a escrever-lhe, como um pai a um filho afastado.

e Vítor Manuel· resp_ondeu duma forma em que se pre:;sentia a mão
de Cavour. que tjnha regre$sa-do ao

'Igreja� como descendente de

uma

Ministério.

raça

muito

«Filho devoto da

piedosa,

jamais

foi

minha intenção afastar-me dos deveres de príncipe católicou Contudo.

espera que o Papa, não só não lhe reclame a Romanha, da qual aca
bou de se · apoderar, mas que também lhe entregue as Marcas e a
'

úmbria.

O Papa,

que adivinha Cavour, .soprando aquelas frases hipó

critas e audazes ao ouvido do rei, rosponde-lhe com majestade incom

parável:

«A ideia que Vossa Majestade se atreve a expor-mt: é uma ideia

imprudente e indigna de um rei católico, e de um rei da q1sa de

Sabóia. Podeis ler a minha resposta numa Encíclica que vai apare

cer. De resto, não me aflijo por mim, mas pelo infeliz estado da

alma de Vossa Majestade, já sob o golpe das censuras, que, ai! se

agravarão quando se consumar o sacr.ilégio que vós e os vossos tendes

intenção de realizar. Queira o Senhor iluminar-vos e dar-vos a graça

di! conhecer e de chorar estes escândalos e os espantosos males que
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ca1rao sobre a pobre Itália com a vossa cooperação». ( 1 4 de Feve·
reiro de 1860).
Já o Papa não precisava de guardar segredo.
D. Bosco. por seu lado, como um profeta da Antiga Lei, tinha
ousado escrever a Vítor Manuel uma carta que começa assim: cDicit
Dominus: Regi nostro vita brevjs . . . 1J
O rei. que não tinha esquecido aquela outra cujo augúrio de
luto na corte se cumpriu pontualmente. sentiu essa irritação com
que se costuma esconder o medo. «Per Racco! Este D. Bosco é
muito original!u E mostrou a carta aos seus mini stros. Falou·se de
passar uma busca à casa de D. Bosco, para ver que relações mantinha
com os jesuítas. com o arcebispo desterrado, com o Papa e com os
próprios austríacos.
Nesse momento era Ratazzi chefe do Gabinete. Conhecia e estiM
mava D. Bosco, e às vezes pediaMlhe favores. recomendandoMJhe algum
protegido para que o admitisse entre os do Oratório. Algumas vezes
lhe tinha ouvido citar um texto do apóstolo S. Pedro na �ua Carta
aos hebreus da Ásia M enor: «Sede submissos a toda a instituição
humana por causa de Deus, seja ao rei soberano, ou �os governadores
como delegados dei e u . A um homem que linha esse programa po1ítico.
o que além disto não era tolo. não seria fácil surpreendê-lo em delito
de conspiração.
Ratazzi tinha por D . Bosco uma mistura de respeito e de afei
ção, tendo chegado a dizer-lhe: «Posto que o mais provável é que vá
para o inferno, reze para que não fique muito dentro».
Mas Ratazzi caiu. e Cavour ocupou a Presidência do Conselho.
Certa noite D . Bosco teve um sonho. uPareceuMme ver um bando
dt.:: foragidos que entravam no meu quarto e, apoderandoMse de mim.
revistaram todos o:; meus papéis. Um deles, com aspecto mais bené
volo. aproximou:se de mim e disse-me: «Porque não escondestes este
escrito? Gostaríeis que achassem tais cartas do arcebispo, que pode
riam ser causa de prejuízos para vós e para ele? E aquela� cartas de
Roma, que qua.se tendes esquecidas, estão aqui (e indicava-me o sítio),
e outras, ali. Se as tivésseis escondido, terMvos-íeis livrado de muitos
desgostosn . Estes escritos eram algumas cartas confidenciais inteira
mente estranhas à política e aos assuntos de governo. Contudo. podia
ser considerada como delito qualquer instrução do Papa ou do arce
bispo sobre o modo de os sacerdotes se comportarem em certas dúvi
das de consciência.
Mal aclara o dia, D. Bosco, para o que der e vier, separa aqueles
papéis, enche com eles um saco o mete-os num buraco entre o telhado
e o tecto raso da igreja. confiando na discrição das corujas.
Era em fins de Maio. na vigília de Pentecostes. Nessa noite, a
polícia tinha passado busca a uma casa onde viviam dois jesuCtas.
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que levou presos. Ao meio-dia seguinte apresentaram-se três cava

lheiros, empregados do Ministério do Interior em casa de D. Bosco.

- Precisamos de falar com D. Bosco. . . Não podemos esperar.

Sent.imos o incómodo que lhe causamos, mas temos que fazer
uma visita domiciliária . . .
- Porquê? Por ordem d e quem? Queiram dizer-me quem são

os senhores . . .

- Representam� a segurança pública.

- Têm algum documento que os autorize?

- A autoridade não preci�a de ser autorizada.

- Desculpem-me, senhores. Eu creio que são cavalheiros, mas

podia enganar-me, e enquanto não me mostrarem a ordem de busca,
não sou obrigado a recebê-los.

Entretanto espalha-se pelos pátios e pelas galerias um piquete

de soldados de segurança.

- Nega-se, pois, a levar-nos ao seu quarto?

- Sím, senhores, enquanto não me demonstrarem que vêm em

nome da autoridade competente.

Os três olharam-se de frente. Podiam, pela força, entrar; mas

sentiam bulir no pátio o bravo esquadrão dos «biriccbi ni», inquie
tos e indignados. Todo o acto de violência contra D. Bosco, defen

d_ido por aquela guarda, podia ser-lhes fatal. Preferiram submeter-se
e mandar um deles buscar a. ordem, fiê:ando os outros para impedir

que se destruíssem ou ocultassem o:; papéis que iam buscar.

Meia hora depois a cena continuava. O chefe do grupo cinge-se

com a faixa. tricolor, sinal de autoridade. e com ar de desafio lê a
ordem de busca.

D. Bosco deita-lhe uma olhadela e adverte que não é só contra

ele, mas contra outras pessoas de Turim, D. Cafasso e o conde Cays,

entre outros. Justamente para que não se difundisse a notícia, aqueles

senhores tjnham fingido esquecer o documento.

cPor ordem do M i nistério do Interior, proceda-se a uma busca

rigordsa na casa do teólogo João Basco, smpeito por relações com

prometedoras com os jesuítas, com o arcebispo Fransoni e com a
Cúria Pontifícia . . . » .

O. Basco sorri com ares de legista.
- Está bem. Se eu

quise--�e opor-me

podia

fazê-lo argumen

tando que esse mandato não é contra mim. Eu não tenho o título
de teólogo. Mas há em Turim outro sacerdote com o meu nome

e o meu apelido que, efectivamente. possui esse grau universitário,

que eu não tenho . . . Ergo, o vosso papel não é para mim, mas para
ele..

Mas deixemo-nos de graças e vamos ao meu quarto . . . Que dese

jam ver?
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Subiram ao gabinete de D. Bosco; puseram guardas na escada
e começaram a despi-lo para passarem busca à roupa.
- •Et cum sceleratis reputatus sumbi· - disse ele, repetindo um
texto da, Paixão.
- Que diz?
- Digo que me e3tais prestando o mesmo serviço que noutro
tempo prestaram ao Divino Salvador.
Havia um cesto junto à mesinha, onde o olho de águia do dele
gado notou um erivelope com o selo pontifício. Precipitou-se e come
çou a escolher entre pedaços de papel os que provàvelmente tinham
pertencido à carta.
Tarefa

longa,

maçadora,

nada

limpa

nem

gloriosa,

D.

Bosco

olhava e sorria.
- Entristece-me essa vossa, missão.

Um dos senhores é advo

gado, o outro juiz, e o terceiro um alto funcionário da Administração,
e. com todos os seus diplomas, mandaram-lhes fazer um trabalho nada
honroso.

- O senhor o diz, e é verdade. Mas não o faríamos se o senhor

nos quisesse ajudar. - Dê-me os papéis que vim buscar, e ir-nos-emos
embora.
- Diga-me que papéis são.
- Papéis políticos que interessam ao Governo.
- Estão a perder

o

seu precioso tempo. Nem neste quarto nem

em recanto algum da casa vão achar nada que não seja digno de u m
honesto sacerdote. Estão, além disso convencidos de q u e s o u tolo?
Se eu tive:se alguma coisa que esconder, já a teria destruído ou escon�
dido. Mas continuem a busca. Hão-de chegar a convencer-se.
Justamente ao dizer isto, divisa a cópia de um telegrama cifrado
que o Governo dirige a uma autoridade. Como chegou ao seu poder
aquele documento, que podia fazer pensar que tem espiões nas esta
ções do telégrafo? Foi um telegrafista que transmitia aqueles miste
riosos despachos cifradds, que o copiou sem o entender e o levou a
D. Bosco para tentar o seu engenho, para ver se era capaz de o
decifrar.
D. Bosco experimentara e tinha acertado com a chave. Ao lado
do papel estava a tradução. Referia-se à expedição que por esses dias
Garibaldi tinha iniciado �bre a Sicília.

Cavour não queria aparecer prestando·lhe ajuda, para não se

comprometer com os GovernO)S. do Papa e de Nápoles; mas diSsi
muladamente fomentava a aventura. O telegrama dizia assim; cNão
se

dê nada a

Garibaldi, negue-se tudo

o que pedir, mas deixe

-se-lhe tudo o que quiser • .
Com toda a tranqu.ilidade, D. Bosco pega nele, faz u m a bolíta
e o telegrama desaparece. Já está. Ninguém reparou aa manobra.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

192

D. Bosco

Para alguma coisa hão-de servir as suas velhas artes de prestidi
gitação.
Em seguida sentou-se e começou a escrever cartas.

- Enquanto os senhores fazem o seu trabalho, eu faço o meu.
- Está bem, mas deixe-nos ler isso que escreveu.
- Com muito gosto.
Escrita uma carta, D. Bosco passava-a ao delegado. e este aos
outros que a devoravam. Mas ainda não tinh3m acabado uma já
tinham outra para ler. D. Basco escrevia depressa, e aquela brinca
deira divertia-o.
- M as, que fazemos, senhores! D. Basco ri-se de nós!
- Deus m e livre! Eu não lhes propus que lessem as minhas
cartas; os senhores é que quiseram_
- Está bem: basta; aqui está o que procuramos.
- O corpo do delito? - pergunta O. Basco. sem voltar a cara
nem deixar d e mover a caneta.
- Sim. senhor; aqui há gato. Vamos ver. Abra-nos esta gaveta
que está fechada à chave.
- Não posso! São coisas secretas. confidenciais . . .
- Ah ! A h! Jsso é o q u e e u quero ver. Abra-a imediatamente.

- Nego-me terminantemente, senhores! Cada um tem o direito
de manter secretas as coisas que podem infamar a sua casa. Façam
o favor de respejtar os meus segredos de família.
- Qual segred.051. qual carapuça! Venha a chave ou arrombamos
a fechadura. . .
.Eram cinco o s que estavam n o estreito aposento, e todos se
atiraram àvidamente sobre a gaveta, que D. Bosco abriu, regressando
tranquilo às suas cartas.
O primeiro papel é lido em voz alta: «Pão fornecido a D. Bo!co
pelo padeiro Magra: Débito. 7.800 liras».
- Isto não interessa ao Governo - observa o delegado, pondo
de lado o papel e tirando outro.
•Pelo cabedal fornecido à oficina de calçado de O. Bosco: Débito, 2.150 lirasll.
- Mas, que significam estes papéis? Quer explicar-me'!
- Já que começou - responde D. Bosco - continui e sabê-Jo-á.
Mais contas. mais facturas de azeite, de arroz, de massa. todas
pendentes, ainda por pagar.

- Isto é intolerável! O senhor está a troçar de nós! Onde estão
aqui os segredos?

- Eu não troço de ninguém. Ali estão as m.i nhas dívidas, que
são como segredo:; de família. Se os meus fornecedores soubessem
tudo o que D. Bosco deve, não lhe queriam fiar nem um soldo.
Agora, já que quiseram abrir essa gaveta. levem esses papéis ao
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ministro do Interior. Pode ser que lhe venham desejos de pagar algu
mas dívidas de3tas.
Eram quatro da tarde. Havia horas e horas que aqueles homens
passavam busca à casa. Humilhados. sujos e aflitos. começavam a
perder a e>perança de achar alguma coisa relacionada com a política,
quando um deles, ao abrir um dos livros da biblioteca, lê à sorte

esta frase: «Em todos os tempos. quando se quer abater a religião,
perseguem-se os seus ministros11.
- •Ecco!11 Este livr6 deve ser de um jesuíta reaccionário.
- É de M arco Aurélio!

- Sim, com efeito� Marco Aurélio é um pseudónimo; mas o
verdadeiro autor . . .
- Não há outro, além d o próprio M arco Aurélio, i m perador
romano, precisamente um fere perseguidor da Igreja cristã.
Nesse i nstante chega o carteiro. com um volumoso maço de cartas
que faz menção de entregar a D. Bosco.
- Alto aí! Vejamos que cartas recebe D. Bosco. Ao menos estas
não terá tempo de ocultá-las.
A primeira que cai nas suas mãos diz assim: «Ministério do
Interior, Divisã o 5 . . . Turim. 23 de Maio de 1 860 . . . 11
t uma recomendação do ministro do Interior a favor de um
rapazito órfão de pa,i, que tem. a mãe atacada de loucura. para que
seja recebido como aluno no Oratório de São Francisco de Sales.
Se�uem-se algumas linhas 'elogiosas para a instituição e uma
oferta de 1 50 liras como contribuição
do M inistério para sustentar
·
a Obra . .
- Esta é bonita! - exclama, entre aborrecido e risonho o dele

gado principal -. Por uma porta mandam-nos passar busca à casa
de D . Bosco; por outra pedem-lhe favores e oferecem-lhe dinheiro
para coo.tinuar a fazer o que faz . . .
Aparece um ubiricchino» com uns cálices e uma bojuda gârrafa
daquele vinho generoso que produzem as colinas de Castelnuovo
d"Asti.
- Meus amigos, vejo que morrem de sede. depois de tão longo
trabalho; descansem e bebam, e permitam-me, pois é sáhado e são
seis da tarde, hora de confissões. que me ponha a confessar os meus
«biricchini» naquele canto.
- Como o senhor qu,iser, D. Bosco - disse o delegado, esva
ziando um copo. Saúde!

Onze vezes foi passada busca por emissários do Governo à casa
dC" D. Bosco. Cenas parecidas com resultados idênticos.
Por fim. pelo alarme que. produzia entre os alunos e as maçadas
a que o obr.igavam, apresentou uma queixa ao M inistério do Interior.
13
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Era ministro o historiador Farini, que o recebeu amàvelmente

segundo conta D. Basco nas suas 1 M emórias11, onde de!creve minu

ciosamente a audiência.

- J á o conheço e sei o bem que faz à juventude. Agora diga-me

o que deseja de mim.

- Desejo saber o motivo por que passam busca à minha casa.

interrogam

os

meus alunos.

verificam

as suas carteiras e os seus

cadernos, rebuscam até os últimos recantos do edifício.

- Sim. di r-lhe-ei com a mesma franqueza com que desejo que

o

serihor me responda. Enquanto se limitou a ocupar-se de meninos

pobres. foi o senhor o ídolo do Governo. Desde que· se meteu em
politica. vemo-nos obrigados a vigiá-lo.
- Nunca me meti em política!

- Quer dizer que eu minto, que sou um caluniador?

- Não, senhor ministro. V . Ex. afirma o que lhe disseram; mas

a informação é uma delação caluniosa.

- Mas o senhor, em consciência. pode afirmar que na sua casa

não se refugiam je:uítas, que não está em contínua correspondência

com o arcebispo Fransoni e com o Papa?

- Senhor ministro. sinto-me levado a desprezar estas acusações.

Quisera que me apresentasse um só fundamento para elas.
- Mas. e as cartas?

- Que não existem . .

pap<!is?

Acaso acharam

uma só entre os meus

- E as relações com os jesuítas?
- Jamais lhe6 escrevi ; jamais me escreveram. Nem sequer sei

onde vivem. E quanto ao arcebispo. as mi nhas relações com ele são
as de um eclesiástico com o seu superior.

O ministro levanta-se e começa a passear nervosamente. Nesse

instante chega Cavour. presidente do Gabinete, que parece alegrar-se
de ver D. Bosco, ainda que as relações estejam cortadas há algum

tempo.

- Que acontece, O. Bosco'! Resolvamos os seus assuntos amis

tosamente. Eu sempre o estimei. não é verdade? Bom, conte-me o que
si? passa.

- Senhor conde. V. Ex.

conhece a minha casa; muitas vezes

a honrou com as suas visitas e elogiou a minha obra em prol dos

meninos pobres. Agora sou vítima de calúnias. de intrigas, de per

seguições.

- Assim é; conheço a sua obra e protegi-a. Mas há quem. abu

sando do seu bom coração, o engane envolvendo-o em política.
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- Eu não tenho outra política além da do Evangelho. senhor
''onde. De que me acusa. pois?
- Dir-lho-ei em poucas palavras: :o espírito que domina a sua
obra é contrário ao que anima o Gove·rno. O senhor está pelo Papa
e contra .o Governo.
- Eu sou do Papa como católico, e sê-lo-ei enquanto viver. em
coisas de religião. Quanto à política, eu não sou de ninguém, não me
mis1uro com ninguém. Há vinte ano3 que vivo em Turim trabalhando,
escrevendo, falando püblicamente. Se sou culpado de alguma coisa,
custigue-me; mas se estou inocente, deixe-me em paz.
- No Evangelho. meu caro D. Bosco, lê-se que o que está
com Cristo não está com o mundo. O senhor está com o Papa; não
pode estar, pois, com o Governo.
- Com isto, V. Ex." quererá dizer que o Governo está contra
o Papa. contra Crj:sto, contra o Evangelho. Não me atrevo a acre
ditar. Mas, ainda assim. o Evangelho dá-me uma norma para resol
ver esta questão: dai a César o que é de César. e a Deus o que é
de Deus. A religião católica pode existir sob qualquer forma de
governo e fazer o bem sem se enredar na política. Isto creio e u e per
gunto: em que podem fundar-se para me acusarem de revolucionário?
- Nunca, nunca! - respondeu Ca.vour, voltando para · Farini -.
Eu sempre disse que D. Bosco é um grande cidadão. Estas coisas têm
que terminar.
- S.i m. acrescentou Farini. têm que terminar. Vá para sua casa,
D. Bosco; ocupe-se dos seus rapazes, e o Governo agradecer-lhe-á.
Mas.. prudência, que nestes tempos um mosquito parece um cavalo.
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EUS é bom. Deus é grande! - escreve D. Bosco no caderno em

que nos deixa o relato · das buscas e das perseguições. Permite

. as tribulações, e das coisas que no.i parecem mal tira benefícios na
sua misericórdia.

cGraves incómodos nos causaram as buscas. mas no fim de con

tas, foram vantajosas, me.imo materialmente.

• A primeira vantagem foi demonstrar ao Governo que as pre

tensas relações comprometedoras erani calúnias estúpidas.
a Achamos

vantajosíssima a nossa máxima de nunca nos meter

mos em política; unem pró nem contra . . . »

A natureza da sua obra impunha esta conduta, que manteve
com tenaci�ade. «Queremos fazer bem à juventude abandonada, e
não outra coisa; isto agrada até aos que em matéria religiosa não
pensam como nós, porque vêem

ninguémll.

que em

política

não rnmos por

Naqueles rudes tempos de batalhas religiosas e de guerras inces

santes. que envolviam até o Papa em trágicos acontecimentos. era

um m,ilagre de prudência manter esta linha de conduta, sem faltar

ao menor dos seus deveres para com o Santo Padre ou de caridade

para com o próximo perseguido.

Quando os jesuítas foram expulsos do Piemonte, ele, como vimos.

protegeu-os sempre que pôde.

Quando o cardeal De Angelis chegou a Turim, com a cidade

por prisão, os retigiosos temiam comprometer-se visitando-o. D. Bosco

adiantou-se a tod.06, levou muitos a consolá-lo, e recebe.u depois com

alegria a visita do prelado caído em desgraça aos olhos do Governo.
Quando, mais tarde. o bispo de Guastalla, monsenhor

sofreu semelhante condenação,

não achou

em

Rotta,

Turim comunidade

religiosa que se atrevesse a albergá-l o. Foi bate( à porta do Oratório
e

naquele amável refúgio permaneceu seis meses.

A �ua valente caridade não conhecia partidos, nem sequer reli
giões. Em nome de Cristo, estendia-se a todos, ainda ao samaritano.
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'\ um sacerdote apóstata, caído na miséria. o famoso De Sanctis
quo escrevera contra ele, oferece-lhe um quarto no Oratório, um
luyur à sua mesa, e a sua biblioteca para trabalhar. sem lhe pedir
1\udu em troca, nem sequer que se reconcilie com Deus.
Eram te.mpos de calamidade, e nem todos pensavam como ele.

No primeiro manuscrito das regras submetido à aprovação da
'-;unta Sé. incluiu um artigo proibindo os salesianos de imiscu!r-se
C'll1 política. Quando lhe foi devolvido o manuscrito com as objec
i;Oes da Sagrada Congregação. reparou que tinham suprimido esse
urtigo.
Apresentou novamente as regras retocadas segundo os conselhos
que lhe haviam dado mas incluindo o artigo. Outra vez voltaram
u cortá-lo.
Pela terceira vez o reprod uziu, quando se fez uma revisão das
regras. Tinham passado anos. Eram Outros homens os que iam julgá
las: pod.ia ser que o critério da Sagrada Congregação tivesse mudado.
Não� Voltaram a suprimi-lo. e desta vez explicaram-lhe o motivo
com estas palavras: uÉ a terceira vez que se suprime este artigo.
·
Embora. em linhas gerais. se possa admitir. pode acontecer. contudo,
que em certas épocas se deva intervir em política por dever de cons
ciência, quando as questões políticas sejam inseparáveis dos interesses
da religião; pelo que não convém sancionar tais ex.clus0es entre os
católicos» .
Desta maneira. aquele artigo desapareceu definitivamente das
regras salesianas. No caso de real conveniência. não é 'iedado aos
sócios da .instituição intervir em política embora n::t.quela insistência
se defina claramente o critério do fundador: dum modo geral. os
salesianos. tratando-se de questões políticas, não são nem pró nem
contra.
Isto, porém. não significava que D. Bosco presenciasse com indi
ferença as cruéis batalhas políticas.
Fiel ao seu programa de fazer bem a todos, trabalhava com
valentia e falava com franqueza. Todas as suas palavras, ainda os
simples gracejos. eram sacerdotais, e embora fosse prudente e caute
loso, fazia soar as verdades aos ouvidos dos poderosos.
Um dia, Urbano Ratazzi, a quem fora pedir um favor. disse-lhe:
- Quero saber se a excomunhão em que outros caíram me atinge
Lambém a mim.
D. Bosco pediu-lhe um prazo para estudar o assunto. Voltou
passados três dias com a resposta.
- Excelência: estudei a questão, com desejos de lhe dizer que
não está excomungado: mas não consegui: V. Ex.• também está
excomungado.
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No Piemonte daqueles tempos. a palavra excomunhão ainda soava

de maneira

sinistra.

Por extraviados que estivessem

os espíritos. o

coração permanecia católico.
Outra vez. a rainha Maria Teresa. espo� do rei das duas Sicílias.

Fernando l i , a quem a revolução destronara. perguntou-lhe que pen
sava do seu futuro. se algum dia regressariam ao trono.
- Majestade, dói-me dizê-lo, mas nunca mais voltar(\ a Nápoles.
Aquela dura profecia desgostou a rainha.
As necessjdades da sua instituição mantinham-no em permanente
contacto com gente de todas as condições. grandes e pequenos e de
todas as ideias, e não lhe custava sequer contactar com os ini migos
da religião. aos quais deixava sempre. como uma pequeníssima flecha
de ouro.

a

proveitosa dor de alguma pungente verdade sobrenatural.

- Volta a Nápoles. filho humilde de S.

Francisco; sai da tua

cela e atira-te. como t u dizes. para o meio d o fogo. a trabalhar, a ser
vi r-te dos próprios inimigos para fazer o bem. e conseguin<lo méritos.
Naquele ano de 1 86 1 . D. Basco tinha no seu Oratório de Valdocco

quinhentos e trinta alunos i n terno:;, sem contar centenas de externos
e muitíssimos assistentes. aos domingos, e os "'hiricch i n i u dos outros

Oratórios que ia fundando em diversas partes da cidade e arredores.
Que mi lagre de engenho e de trabalho para oS manter!
Não contava com nenhum donativo fixo. Quando algum mi nistro

ou alguma personalidade recomendava determinado protegido. costu

mava dar-lhe. como esmola. cem ou cento e cinquenta liras. Ficavam
convencidos de que tinham pago generosamente o alojamento. a ali
mentação e a aprendizagem de muitos anos.
U m simples cálculo teria podido demonstrar-lhes que num ano

u m rapaz de boa boca come mais de cem liras só de p<io. E o resto?
Os alunos qlle podiam. pagavam 100 ou 1 50 liras por ano. Os que

não podiam. porque eram pobres ou porque tinham ingressado graças

a u m protector que julgava ter feito bastante com um pequenu dona
tivo inicial. não pagavam nada.

Disso nascia a habilidade de D. Basco para i n ventar lotarias e
subscrições n o intuito de conseguir.

não

direi os milhares de liras,

mas os milhões de liras que exigiam as escolas. as oficinas, os templos.
'
o::. alunos e os seus 11;biricchini1•, cada dia mais queridos, mas também

cada dia m�is dispendiosos.

Deus tinha-lhe dado uma graça especial para conduzir a juven
tude. Adivinhava o que não tinha aprendido.

Ê difícil explicar. por palavras, o seu segredo. Aproximando-se

dum

rapaz, falando-lhe ao ouvido, por rebelde que fosse, rendia-o

uos seus conselhos.
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Para ser amado basta mostrar-se amável. di7. um provérbio.
A dificuldade consiste em ser sempre amável. quaisquer que sejam
as circunstâncias, ainda nos momentos em que se deve_ Corrigir e cas
tigar. É preciso génio para não repetir outra vez :.t graça.

Nunca deixava os seus « b.iricchini11 sós, nem no estudo, nem na
oficina, nem no receio. Se não era ele próprio, pelas suas ocupações.
era outro. do seu mesmo espírito, que os vigiava.

Ainda existe a primeira casa construída por ele, na rua Cotto
lengo. 32, as três di vi:.õezitas onde tinha o escritório. o dorm.itório
e a capela privada. e aquela varanda adornada com uma parreira.
cujos cachos amadureciam à vista dos rapazes.
Roubando uns instantes às suas tarefas de escritor e rle adminis
trador. quando sentia os gritos dos seus «biricchini 11 aparecia na
varanda. ao pé da qual está agora a sua estátua de bronze negro.

- D. Bosco, D. Bosco! Já não nos visita. já não nos quer! Nunca
brinca connosco!

O pobre velho. rendido pelo trabalho e pela doença. ferido de
morte, mostrava no sorriso o divino resplendor da caridade. Colhia
um cacho e atirâva-o bago a bago sobre a cabeça do� seus ubi ricchi ni u .
Cada bago que a�i rava com arte d e prestidigitador. levava consigo
um nome: Para Fulano! Para Beltrano!
Aqueles a quem não rocava bago algum ficavam pensando de
si para .si, se não era uma muda reprimenda por alguma culpa. e não
tardavam em subir ao seu aposento para saber a verdade.
Quando fazia sinais de que ia falar, calavam-se todos como por
encanto, para não perderem uma sílaba. Da varanda caíam sempre
palavras como estas:
- Meus filhos! São horas do recreio. Permito-vos. melhor, re
comendo-vos que estejais o mais alegres que puderdes. Brincai, cantai,
gritai, saltai, parti, fazei todas as diabruras que quiserde�. D. Bosco
é o maior bobo que existe no mundo, e tudo vos perdoará: mas não
cometais pecados: não deis escândalos. porque então será inexorável . .
Tais palavras caíram como uma chuva generosa. como u m punhado
de- trigo fecundo naquelas almas juvenis. Quem não se sacrificaria por
ele, que permitia tudo. ainda que o arrui nassem. desde que não ofen
dessem a Deus?
Surpreendia-se ele da admiração que suscitava o seu sistema peda
gógico, e não conseguia explicar satisfatõriamente o que na verdade
era ine.xplicável: um instinto genial. uma graça de Deus.
- O meu sistema! Querem que explique o meu sistema! Acaso
o conheço eu próprio? Tudo o que fiz foi trabalhar como o Senhor
me inspirava em cada momento.
a E era verdade - diz Auffray; jamais este homem. que teve o
génio da educação. pen.sou em construir um sistema. No entardecer
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da sua v.ida reuniu alguns princípios breves e nítidos, é certo, expondo

os resultados da sua experiência. Isso foi tudo. Nunca quis compor
um trabalho didáctico sobre a matéria. O seu livro foi a sua vidau.
Isto não significava que ignorasse a pedagogia ou que a despre

zasse como ciência, mas apenas- que não teve tempo nem predilecção

para se ocupar dela em teoria� nem tentou montar banca de peda
gogo, escrevendo tratados. Tinha Jido muito, e na sua prodigiosa

memória fixava para sempre tudo o que lia. e sabia utilizá-lo com

engenho. M-as, envelhecido na experiência, se tivesse tido o capricho

de ganhar um modesto diploma de professor rural, os examinadores
tê-lo-iam atordoado com perguntas raras, e provàvelmente tê-lo-iam

reprovado.

Eis outra resposta que costumava dar: «O meu método é o pre

ventivo. Em que consiste? No amor>1.

E explicava: Em todos os tempos existiram ml'todos de educação

opostos : o repressivo e o preventivo. O método repressivo consiste

em ensinar a lei ou o regulamento, vigiar o seu cumprimento e estar
disposto a castigar qualquer i�fracção.

No método preventivo, o mestre faz conhecer as obrigações, e
trata de conquistar o coração dos seus alunos para evitar as infrac

ções e não ter riecessidade de as castigar.
«Este

sistema - escreve

D.

Bosco - apoia-se

inteiramente

na

razão, na religião e no carinho; exclui os castigos violentos, e até

os castigos mais ligeiros.

a:O sistema repressivo pode impedir uma desordem. mas rara

mente melhora os delinquentes; os rapazes nunca esquecem os cas

tigos; conservam um amargo desejo de se libertarem e até de se vin

garem.

cAlguém dirá que tal sistema é difícil de pôr em prática. Obser

varei que por parte dos alunos é muito mais fácil, mais satisfatório

e mais vantajoso . . . Por parte dos educadores, encerra algumas dificul
·
dades, que diminuem se o educador se dedica com zelo à empresa» .

AI está o porquê deste assunto! Para a imensa maioria dos edu
cadores é mais fácil castigar do que prevenir. Castigar é obra de um

momento; o aluno educa-se a si mesmo, e o mestre castiga-o se não

cumpre. Prevenir é de todos os instantes do dia e da noite. O mestre
deve acompanhar o aluno, apoiar com força a sua debilidade, ilustrar

a sua mente com o seu conselho, conquistar a sua vontade com o seu

carinho.

Isto, compeende-se, não está ao alcance de quem é professor à

falta de melhor emprego; de quem não ensina por vocação, mas por
necessidade de ganhar dinheiro.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Como lia nas almas

201

No sistema preventivo, mais do que a indigesta ciência do peda�
gogo, vale a paciente abnegação do que ensina não por interesse,
mas por amor.
Não há escola que substitua a caridade, que é, segundo S. Paulo,
benigna e paciente, que tudo sofre, tudo espera, e tudo mantém.

Como praticava p. Bosco o seu sistema? MisturandO-se em todos
o;;; instantes com os seus abiricchiniu, tratando de penetrar os seus
segredos para ganhar a sua simpatia e o seu amor.
As melhore:; conquistas fazia-as na hora do recreio, quando o
ruidoso bando de rapazes abandonava livros ou ferramentas e se
espalhava pelos pátios e pelos pórticos.
Nos primeiros tempos, O. Bosco nunca faltava; depois, quando
as ocupaçõe3 o absorviam ou as doenças o vç:nciam. faltava algumas
veze6, mas o seu gosto e o �eu plano era esta.r com eles.
Nada escapava ao seu golpe de vista. Instantâneamente descobria,
não o que jogava no meio do pátio, e corria e lutava por uma bola,
mas o que se retraía, e parecia tímido e preguiçoso e gostava de se
aproximar doutro como ele e fazia amizades particulares e ternas.
Era um sentimental que podia deitar-se a perder e perverter os outros.
Já sabia por onde havia de o conquistar.
- Queres dar-me a chave?
- Que chave, senhor? A do meu baú?
- Para que quero eu a chave do teu baú? Dá-me a chave do
teu coração! Ajuda-me!
- A quê, senhor?
- Ajuda-me a salvar a tua alma. Faremo3 assim: primeiro uma
confissão da tua vida futura.
- Da minha vida futura, D . Bosco?! Não pode ser!
- Tens razão. responde ele, como se de repente notasse a dificuldade. Não faz mal� faremos uma confissão da tua vida passada.
Não te procupes� o que não puderes dizer, dir-to-á D. Bo::co. ?
O rapaz ficava confundido anle esta forma repentina, qua.se
violenta, de se apoderar da sua alma. Se era tímido, animavá.-se, se
era soberbo, rendia-se. e se era sentimental, confiava-se a quem tinha
adivinhado os seus -;egredos.
Possuía, por graça de Deus, a estranha faculdade de ler nas
almas, não sõmente os pecados, mas também os pensamentos perigo�os.
- D. Bosco, diga�me uma palavra.
Cada qual queria aquela palavra ao ouvido: uns, para sentir
cair no coração esse grão de sal eterno; outros, para pôr à . prova
as suas ponderadas qualidades de vidente.
Ele incli nava-se e ao ouvido di?:ia aquilo que nenhum outro devia
ouvir. O rapaz ficava sério e não explicava a ninguém o que D. Bosco
lhe dissera.
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Às vezes. em vez de uma palavra. era uma ligeira bofetada na
bochecha.
A um, que se despedia dele para ir de férias acrescentou:
-- Toma! Agora o demónio não te tentará.
E feita a experiência, o rapaz pedia outra vez aquele favor, a
historieta divulgava-se, e muitos queriam também aquela pancadita,
que parecia confirmá-los na graça.
Esse era o famoso método preventivo, composto de mil porme
nores, cada um dos quais era urna semente de milagres. O milagre
produzi�-se não só nas almas dos seus colegiais ou dos seus uhiricchi
ni», mais ou menos bem dispostos, mas também nas dos verdadeiros
delinquentes.
Na época em que as suas oficinas e as suas escolas lhe davam
tempo para fazer um intenso apostolado nas prisões, chegou a con
quistar o coração dos próprios detidos na 11Generalau. Foi no ano
de 1855.
O director das prisões era amigo de D. Bosco. Não era capaz
de lhe negar nada, e um dia fez-lhe o mais extraordinário pedido que
ja se fez a um funcionário da sua classe.
-. Venho fazer-lhe urna proposta. senhor director. Quero dar um
passeio com estes jovens. até Stupinigi; sairemos pela manhã. regres
saremos à noite. Far-Jhes-á bem à alma e ao corpo.
O director deu um pulo na cadeira.
- Que está a dizer, D. Bosco'l O senhor não fala a sério!

- Com a maior seriedade do mundo.
- Mas. senhor abade. eu sou responsável pelas fugas que houver.
- Não fugirá nenhum. Dê-mos contados, contados lhos trarei.
sem que falte um só.
- Impossível!
- Acaso o proibe o regulamento?

O regulamento não dizia uma palavra sobre isto, porque quem

o fez não pensou que �emelhante

ideia

pass::l.ria

pela cabeça de

D. Bosco.
- Pois se o regulamento não o proibe . . .
- Impossível. mil vezes impossível. Sinto ter d e lho dizer!
Era perfeito da polícia o cavaleiro Carlos Farcito, e a ele acudiu
o nosso herói. desiludido do director da prisão.

O prefeito não se deu ao trabalho de discutir a proposta: disze

«não,, redondamente.
- E se o ministro desse autorização'!
O prefeito encolheu os ombros.

- Mas que ideia! Mas se o ministro a autorizasse, eu lavaria
daí as minhas mãos.
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Corre D. Bosco a ver o ministro do Interior, que é Ratazzi, não
dhi·mos geu amigo. mas sim um homem que o atende com i nteresse.
purque, sendo ele o promotor da perseguição contra as Ordens religio111tH, nào quer aparecer como um sisteinático devorador de frades.
Acha graça ao pedido. Pensa que enviando atrás das filas de
p1 c'ios um piquete de guardas ninguém escapará. E se escapar não
111\ de ser difícil prender quem tentar a fuga.
- Excelência - responde D. Bosco -, agr3deço-lhe a boa von
lndc; mas prefiro renunciar ao meu projecto se tenho de ser e'icol111do por carabineiros.
Ratazzi olha para ele estupefacto.
- Nessas condições. senhor abade, não regressará com um único
desses trastes à prisão.
- Afirmo-lhe, senhor ministro, que não há-de faltar nem um.

O m.inistro estava morto por fazer a experiência. Se algum esca
p[lSSe, o mais que tardaria em voltar a cair nas mãos dos carabi
neiros seriam dois ou três dias.

- O senhor e eu. senhor abade, vamos fazer uma loucura a
1neias. O senhor joga a liberdade: e eu o M i nistério. Dê o passeio.
Quero ver o que é que isso vai dar.

Que grito de alegria deram os detidos ao saber que tedam um
dia para andar à solta, sem guardas, e que iam dar um passeip até
Stupinigi!
D. Bosco está pálido e bastante mais inquieto do que quer pare
cer. agora que vê a coisa certa.

- Escutai-me: eu dei a minha palavra, jogo a minha tranqui
lidade e até a minha honra. Disse que não precic;ávamos de guardas,
que tudo havia de correr bem. Posso estar sossegado? Algum de vocês
pensou em se escapar?
- E�teja descansado, D. Bosco; seremos bons - gritam, juram
:: trejuram os prisioneiros; e um deles acrescenta:

- Voto a Zambomba! Se um deles se lembrar de fugir. desfaço-o
como a um frango.
Nessa mesma tarde combina a hora da partida e o plano da
marcha. Stupinigi, povoação de cinco mil almas, dista légua e meia
de Turim, e possui um parque real onde os rapazes podem passar
um dia encantadOr de Primavera italiana.
AC!' romper do dia partiram. Levavam um burro carregado de

provisões para almoçar; mas pensaram que D . Bosco estivesse fati·
gado do caminho. Descarregaram os sacos, que puseram às costas,
e obrigaram o seu capelão a montar no burro.

D. Basco celebrou a sua mis::a na igreja de Stupinigi. As pessoas
da aldeia, que viram passar aquele original batalhão de trezentos
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prisioneiros em liberdade, vigiado apenas por um pobre sacerdote,
à hora do almoço, mandaram-lhe presentes de vinho, de pão exce
]ente e doutros manjares, que deram variedade ao severo e monótono
rancho da prisão.
Ao entardecer, sem que faltasse um só. regressaram à 11Generala 11
de Turim.
Mais do que alegre, Ratazzi ficou atónito.
- De boa nos l ivrámos. D. Basco! Mas quereria saber o seu
segredo. Como faz o senhor para dominar esses foragidos?
- Excelência. nós, os sacerdotes, possuímos uma força que o
Estado não pode conseguir. A nossa força é moral. O Estado manda
e castiga. Nós falamos ao coração do rapaz, e a nossa palavra não
é humana, é sobrenatural, porque a palavra de Deus.
Ratazzi meneou a cabeça.
- Explique o facto como quiser. É simplesmente prodigioso.
Nas vidas dos santos da ulenda de ouron lêem-se episódios incríveis e ingénuos como este. A vida de D. Bosco está tão cheia deles.
que o leitor acaba por achá-los corrente5 e até explicáveis. Disse-se
com verdade que o natural na vida deste homem era precisamente
o sobrenatural.
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INDA que D. Bosco não tivesse escrito obras de pedagogia. não

é possível duvidar. na presença dos factos, de que possuía u m
sistema, e q u e este sistema outros podiam aprendê-lo e aplicá-lo com
o mesmo resultado.
As escolas de D. Basco não se implantaram só em Turim, mas em
toda a Itália, e agora existem em todas as nações do mundo, sob
todos os governos, em países civilizados e em regiões selvagens, para
qualquer categoria de pessoas. frequentemente para as classes ope
rárias. E em todas reina o mesmo espírito e se produzem estes mila
gres pedagógicos.
Existia. pois. realmente, um sistema, que D. Basco tratou de
explicar em algumas breves páginas, tão simples, que, ao lê-las
pela primeira vez. produzem mais decepção do que admiração.
Diz D. Bosco: 11Para que a vossa pala.vra tenha prestígio e obte
nha o efeito desejado, é necessário que o superior, em todas as cir

cunstâncias, destrua o seu próprio «eUi•. Os rapazes são muito vivos
e observadores. e notam quando num superior há ciúmes, inveja,
soberba, avidez de aparecer; e então a influência está perdida.
'Tratem de evitar como a peste toda a espécie de afeição ou de
amizade particular com os alunos.
11Dê-se-lhes ampla li berdade de saltar, de correr, de fazer baru
lho à vontade. Ginástica. música. declamação, teatro, passeios, são
meios eficacíssimos para a disciplina. para a moral e para a saúde».
Algumas palavras sobre os castigos:

uQue regras se devem ter nos castigos? Enquanto for possível.
nunca se usem. Quando a necessidade obriga, observem-se os seguintes
princípios:
ccQue o educador procure fazer-se amar pelos seus alunos, se quer

fazer-se temer.

«Nunca, salvo rarissimas excepções, se castigue em público. Cas
tigue-se privadamente. longe dos companheiros.
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1�Bater. de qualquer maneira que seja, pôr de Joelhos em posição
dolorosa. puxar as orelhas e outros castigos semelhantes devem evi
tar-se, de modo absoluto. porque são proibidos pelas leis civis. irritam
os rapazes e envilecem o educador•• .

Contra a anacrónica máxima «a letra entra com sangue.1. n unca
se cansou de pregar a doçura que foi o seu constante 11ri1ornellon.

Convém definir a q ui um conceito. e fá-lo-emos reproduzindo
uma frase de D. B. Fascie:
«Compreenderia mal o sistema de O. Basco quem não visse nele
mais que um problema didáctico. a resolver nos bancos da escola.
como obra de pura instrução, como acção exclusivamente i ntelectual.
como i nstituição que tem o fim em si mesma.
aNo sistema· de D. Basco, a escola estende a sua acç:io a toda
a vida actual do aluno. a todas as horas do dia. especi almente às
do recreio. E o sistema. em si mesmo. não passa duma parte na
missão de D. Boscou.
A sua missão era conquistar as almas juvenis. 11.Eu fui enviado
k!os jovenslJ, dizia. Conquis.tar almas não linha outro significado
além de fazê-las cristãs. Valeu-se da escola como do mais poderoso
instrumento de cristianização que até agora �e inventou.
Assim como nunca pretendeu mostrar no que escreveu ciência
ou estilo. nos seus discursos ou nos seus sermõeJ só se preocupou
em penetrar naquelas almas que ele queria conquistar.
Não possuía os dotes físicos do orador. A sua figura medíocre.
a. sua voz pouco potente. não o: teriam ajudado se tivesse pretendido
assombrar o auditório com arti fícios oratórios.
Que longe estava desse propósito! Articulava com admirável
clareza; a sua frase era simples, doce e convincente. Nunca se lhe
ouviu uma, frase deslumbrante; mas também nunca proferiu uma
frase oca ou obscura.
M argarida, que não sabia ler - já o dissemos · -. inventou um
género literário que ele com simplicidade adaptou e que chegou a
seus filhos como uma fortuna: ��as boas noitez11.
Certamente ela não pensava que descobrira algo de especial
quando. depois do jantar os reunia na fumarenta cozinha. iunto ao
lume apagado. e lhes dirigia as últimas recomendações para que
dormissem com juízo e não se fossem antes do romper do dia rou·
bando·lhes os cobertores e as caçarolas.
O facto é que durante muito tempo ela deu as boas noites aos
1biricchini», e seu filho. que sabia aproveitar tudo. utilizou o ins
trumento educativo que sua mãe tinha forjado.
•Poucas palavras.- dizia ele mesmo. explicando a pequena inven
ção de M argarida - uma só ideia capital, para que i mpressione e para
que os rapazes a recordem ao deitar-se1.1.
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O seu engenho fertilíssimo permitia-lhe encontrar o comentário
de cada dia, que umas vezes era um facto passado em Turim ou
em qualquer outra parte, outras, uma cena da vida colegial; a miúde,
um apólogo ou· uma fàbulazita de sua própria invenção.
No dia seguinte. muitos eram os que, para não a esquecerem,
a copiavam nos seus cadernos. confrontavam as suas cópias e as
corrigiam. D. Bosco depurava-lhes o texto, e assim nos chegaram
muitissimo3 desses quadros, modelos de realismo e simplicidade.
Por exemplo, o da o:Galjnhal).
«Uma tarde, a galinha não quis entrar no galinheiro. Em vão
a dona tentou metê-la lá dentro; corre pelo pátio, até que a boa
mulher fatigada de persegui-Ia fecha o galinheiro e vai para casa.
•A galinha passeia por aqui. por ali, debicando alguns grãos
que acha na terra, satisfeita com a sua liberdade. Ao cair da noite,
vê uma escada apoiada ao celeiro, e, saltando de degrau em degrau,
chega ao feno. procura uma posição cómoda e prepara-se para dormir.
Eis um ruído que a desperta. i:: de noite; ninguém eitá acordado em
<:asa. Os cães andam pela vinha guardando os cachos.
cUma raposa invadiu o celeiro, viu a galinlia e quis devorá-la.
A galinha, espantada, voa: dum salto, a raposa quer agarrá-la, mas
cai na horta enquanto a galinha se esconde nos ramos duma árvore.
A raposa não a perde de vista, e acocorada no chão mantém-se de
focinho no ar. Depois duma longa hora, a galinha dá outro voo,
alcança o muro que rodeia a horta. A raposa está perto. O muro
é mais baixo que o ramo da árvore. A raposa descobre um tronco
e apoiada nele trepa e corre pela beira do muro, e a galinha ·SÓ pode
salvar-se com um terceiro voo para uma árvore que está fora da
horta e que é mais baixa ainda. A raposa desce e começa a subir
pelo tronco. A galinha, que se vê quase apanhada, voa até outra
árvore e. cega de terror, atira-se sobre uma estaca. A raposa intro
duz-se entre os ramoS. e a galinha dá um último voo, mas já não
tem onde se refugiar. Cada vez está mais perto do chão, e a raposa.,
com os olhos flamejantes. persegue-a até que ela cai nas suas garras.
A galinha cacareja. ninguém a ouve, e num instante não fica dela
mais do que um montão de penas ensanguentadas.
•Filhos: a raposa é o mal; a galinha são certos rapazes que são
bons. mas fiam-se nas suas forças, não admitem regras, como a
galinha. que não se queria deixar fechar no galinheiro. Inexperientes,
desdenham dos conselhos, porque têm asas, a boa vontade e a ora
ção. Não pensam que a natureza doente tende a cair. Logo come
çam a infringir as regras; depois, certos pensamentos, certa familia
ridade, certas amizades particulares, certa sensibilidade. Desce-se,
desce-se, as asas não chegam. a raposa está enl baixo e corre, e
acaba-se por ir cair nas suas garras. Boas noites . . . »
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O argumento é simples, ingénuo. se quisermos: o estiJo não pode
ser mais familiar, sem nenhuma espécie de brilho. Mas há animação
e quando a fàbulazinha re poderia perder em divagações. entra como
u m bisturi no âmago duma ferida.: as amizades particulares. o sen
timentalismo doentio dos internados. Dois pontos magistrais, e a
seguir: <C8oas noites)i. Apesar de conhecer a fundo a literatura clássica
e de ser um devorador de l ivros, dotado duma portentosa faculdade
d� assi milar e de recordar, nunca houve nem escritor nem orador
menos erudito, menos retórico.

Toda a sua preocupação consistia em fazer-se compreender pelo
mais ignorante e grosseiro auditório. E com essa simplicidade de
recursos artísticos. agradava a toda a gente.

O colorido, a substância e a clareza nos seus livros, são idênticos.
D. Auffray. que compilou dedicadamente tudo o que a pena de
D. Bosco mandou para a imprensa, afirma-nos que escreveu 1 30 obras,
dos mais diversos géneros e dos mais variados tamanhos. Ao lado
do seu primeiro folheto, a aVida de Domingos Sávio1., ocupam um
lugar importante as suas histórias adaptadas à juventude: o:História
Sagrada1•, «História da lgreja>1, 11História dos Papasn .
E entre estas obras d e ciência e de erudição, h<Í numerosas brin
cadeiras cómicas e peças para o teatro do Oratório, compostas com
muita amenidade e graça.

Teve três paixões: o confe:sionário, a escola e a imprensa. Entre
o confessionário e a escola, com múltiplas derivações; repartiam-se
as suas horas .desde o amanhecer até à meia-noite. À imprensa dava o
resto: quer dizer, o que esse homem, rendido pela fadiga e pelas
doenças, podja roubar ao mais indispensável repouso.
Tinha fundado em 1 853 as o:Leituras Católicas•i, e todas as sema
nas tinha de apresentar ao seu impressor a matéria dum pequeno
tomo.
Quantas vezes na véspera do dia em que deviam aparecer não
tinha ainda escrito uma linha do pequeno tomo já anunciado! Os jor
nalistas. que conhecem a angústia de velar com a caneta na mão
cansada, podem ima-ginar o que seriam as noites de D. Basco, à luz
mortiça duma candeia de azeite, num quarto sem lume. com as pernas

inchadas pelas varizes e embrulhadas num cobertor.
Mas tinha que ser. Não se podiam defraudar os 1 9,000 a::;sinantes
(número enorme para a época das 111 Leituras Católicas», que ainda
continuam a aparecer com a infatigável regularidade que lhes impri
miu o seu fundador).

Sobre o imenso trabalho de escrever o livro. caía depois o de
corrigir as provas, tarefa fácil e até agradável quando se está na
lua-de-mel com a imprensa; mas esgotadora quando não são as prova�
d o primeiro livro, mas as do vigésimo, e pior, quando se juntam com
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rHô provas da quarta ou da quinta reimpressão de outros, que já lemos
111nlas vezes e que devemos continuar a ler, porque sempre enconlra·
mos alguma coisa que corrigir.

O descuido da forma literária em D. Bosco era mais aparente
que real. Certamente,
não o desesperava descobrir uma irr.emediável
.
cacofonia, nem uma repetição de vocábulos. Mas punha todo o seu
empenho em que a frase fosse absolutamente clara e a linguagem
correcta, e não contivesse expressões que pudessem desviar-se da mais
pura doutrina católica.
Os que escrevem sobre temas religiosos sabem com que facili
dade, mesmo quando se · conhece admiràvelmente o pensamento da
Igreja e com a melhor vontade de se adaptar a ele, podem escapar
duma pena precipitada umas expressões de interpretação dúbia.

Isto sucedeu com D. Bosco, uma vez que um livro seu esteve
prestes a ser posto no r lndice11, o que motivou um verdadeiro drama.

Provocaram a questão os inimigos. mais ou menos ocultos. que
dentro do seu próprio campo lhe faziam guerra. Foi no ano de 1 867.
D . Basco tinha publicado três anos antes. nas «Leituras Cató
licas», a aVida de S. � Pedron , que reimprimiu em 1 867 por ocasião
do centenário do seu martírio. Alguém denunciou o livro à Congre
gação do f ndice. como cheio de erros de ortodoxia.
Recebida a denúncia. nomeou-se um examinador. que deu uma
informação terrível de D. Bosco, não porque ofendesse a sua fama
de escritor. mas porque punha em discussão a pureza da sua doutrina.
Entre várias coisas, o censor reprovava esta frase do livro, a
propósito da ida de S. Pedro a Roma. facto histórico admitido por
todos os católicos como indubitável.
«Convém dar de passagem um aviso aos que tratam este ponto,
que não <levem considerá-lo como ponto dogmático
e religioso: e
.
seja isto dito a católicos e a protestantes11.
S

Oiçamos o comentário do censor: •Sustentar que a vinda de
Pedro a Roma não é um ponto dogmático e relig:oso é um grave

erro em matéria teológica que não pode sen:lo ofender os ouvidos
dos fiéis.
10 facto é certamente histórico: demonstrado triunfalmente tem
uma relação íntima com o que é estritamente religioso e dogmático.
sendo o fundamento histórico de uma verdade dogmática religiosa�
que é o primado dos Romanos Pontífices . .
« E�tas
observações oferecem razões fundadas para decretar a
proibição do livro enquanto não for corrigido (proscribendum donec
corrigaturn .
O zelo por condenar aquele livro parecia tanto mais exagerado
quanto em todas as páginas resplandecia a mais ardente devoção
pelo princípio que a malfadada frase de D. Basco punha em discussão:
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a dignidade dos

Pontífices

romanos

como

sucessores directos de

S. Pedro.
Pio IX teve notícias do caso, e interveio para que não se pusesse
no • Índice11 uma obra cujo autor era um dos seus mais dedicados
e fiéis soldados.
A condenação teria como consequência o descrédito das u Lei
turas Católicas», possivelmente a sua ruína; teria dado um golpe
de morte à vocação de mujtos noviços salesianos a quem se convi
dava com frequência a abandonar o incipiente instituto de D. Basco
para se fazerem sacerdotes seculares. e teria criado dificuldades à
aprovação das regras.
D. Basco teve· notícias da guerra que lhe preparavam !! até das
razões que a moviam. Escreveu estas linh;io; ao cavaleiro Oreglia
di Santo Stefano. que dirigia a sua impr�nsa e andava em viagem
nessa altura: icTentaram o golpe para pôr- �1e no fndke o «C!!ntenário
.
dl' S. Pedron . . . Já me ameaçaram com isto em Ruma, por ocasião da
minha última viagem11.
A proposição do livro censurada era sustentável. D. Bosco não
tinha pretendido dizer que um católico podia negar a viagem de
S. Pedro a Roma. mas que esse fa<.:to histórico estava fora dos artigos
definidos como pontos dogmáticos.
Mas naquela época a frase. pela confusão que provocava. era
inoportuna, e D. BosCo não precisou de insistência parn a tirar na
nova edição.
Não demorou a receber a recompen:::a da sua integridade. Pio IX
escreveu-lhe uma carta cheia de afecto. na qual aludia ao episódio
felizmente concluído. com estas palavras: ttConhecendo Intimamente
a tua piedade. tínhamos a certeza de que na nova edição -da tua
obra KÜ centenário de S. Pedro11 seguirias escrupulosamente o que
a nossa Co11gregaçào do fndice julgou que devias observar11.
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OS ÚLTIMOS DJAS DE CAVOUR

OLTEMOS à ardente política de Cavour em prol da Unidade de
Itália, àquele a n o de 1860, decisivo na sua campanha contra
o Pontificado.

V

A 6 de Maio, Garibaldi. com aqueles 1 .200
depOis se chamaram os Mil de M àrsala. embarca em
barca nas costas da Sicília, secretamente ajudado
Turim e vislv.elmente protegido p o r um a esquadra
naquelas águas.

voluntários, que
Génova e <lesem�
pelo governo de
inglesa ancorada

Vai conquistar o reino das Duas Sicílias, e pôr fora do trono o
último Bourbon. Francisco l i , "jovem re.i de 2 anos, e oferecer a sua
conquista a Vítor Manuel. «Senhor, sinto-me feliz por juntar à vossa
coroa · uma pérola mais. desde que Vossa Majestade se oponha a que
os seus conselheiros a entreguem ao estrangeiro, como fizeram com
a minha cidade natahi.
Esta é uma alusão a Cavour. GaribaMi não perdoará enquanto
viver o que o ministro fez de Sabóia. berço da dinastia, e sobretudo
de Niza, onde nasce o herói dos dois «m undos1i : uma moeda para
comprar a ajuda da França. 11Apoderou-se da minha Mãe e vendeu-a
no mercado ! 11

Quando se soube da divisão destes territórios, Garibaldi, encole
rizado, renunciou ao seu banco de deputado. e Guerrai:zi. velho
romanscista revolucionário exclamou no Parlamento: 11Eu reprovo a
lei. porque. no momento em que Garibaldi arrisca a sua vida para
no:; conquistar uma pátria, é um crime arrebatar-lhe a deleo.
Cavour faz frente à borrasca. Niza e Sabóia são o preço que
convém pagar para que Napoleão lhe deixe invadir os domínios pon
ti fícios. Napoleão conserva uma importante guarnição ém Roma, e
se tiver o capricho de proteger o Papa com canhões e não com
palavras, Vítor Manuel nunca mais poderá appderar-se deles. Por
isso. ao assinar em Turim1 o tratado de cessão, Cavour diz ao ouvido
de Benedetli. plenipotenciário de Napoleão. entregando-lhe a pena
molhada em tinta: «Agora !:omos cúmplicesn.
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Não viu com maus olhos a expedição de Garibaldi, que entra

no seu jogo . Mas por diplomacia não quer mostrar-se conivente com
o

homem da camisa vermelha. Se

a

aventura sair mal, deixará que o

rei de Nápoles fuzile Garibaldi, como o seu antecessor fuzilou Mural.

e ele lavará daí as suas mãos. Se sair bem, estará alerta para intervir
e para se apoderar das presas que «aquele piratan fizer.

Assim pôde Thiers dizer no Parlamento franCês: 11Garibaldi vai

conquistar reinos para a Casa de Sabóia . Se fracassa. não o reconhe
cemos. aprisionamo-lo em Caprera . Se tem êxito arrebatamos-lhe o
botim dizendo-lhe: «Esta presa não é para vós que sois a revolução . .

O rei Vítor M?-nuel caça com o falcão que é Garibald i 11 .
A aventura dos Mil

teve êxito. O llCOndottieren apodera-se de

Marsala; aumenta o seu exército com voluntários e desertores do rei.

Não tarda a ter 1 7.000 soldados e 35 conhões. e recebe dinheiro de

toda a Europa . Palermo. a capital da Sicília abre-lhe as portas. A sua
popularidade entre aquelas populações ardentes, fácei� de

seduzir.

adquire carácter quase religio:o. Não é um guerreiro, é um enviado

de Deus. Atravessa o estre�to de Messina, obtém sobre as tropas reais

uma grande vitória e marcha sobre Nápoles. Os exércitos de Fran

cisco l i combatem sem fé. desertam em massa. pa�sando-se para o
.
inimigo. A 7 de Setembro. Garibaldi está em NápÜles, que o rei :lban
donou, refugiando-se em Gaeta.
• Napolitanos:

�

cheio de alegria que ponho

o

pé na mais bela

cidade de Itália. Venho c;àzinho. não para vos conquistar. mas para
vos dar a mào11.

Depois, vai à missa. à Catedral. e enquanlo se lê o Evangelho.

desembaínha a espada, para mostrar que está pronto a defendê-lo.

Antes de partir de Génova expõe o seu plano: cAqui estão as minhas

etapas: Nápoles. Roma e Veneza n .

E m Nápoles reaparece a (!Jovem ltália n . Garihaldi n ã o tem o

talento diplomático de Mazzi n i . Proclamado ditador das Duas Sicf

lias, começa a pensar que a sua conqui�ta não deve ser para a Casa

de Sabóia. mas para a Revolução. Mazzini seduziu-o.

São horas de _pedi r contas ao falcão das suas conquistas.

Mas o jogo de Cavour começa a complicar-se. Todos os embai11.adores da Europa protestam contra o governo de Turim. porque
procura atribuir a si a empresa. tanto mais que se organizaram em
Génova expedições de socorro a Garibaldi.

No palco diplomático da Europa não actua artista nenhum que

tenha o sorriso. a imprudência e a audácia de Cavour. À Rússia. à
Prússia, à Áustria e à I n glaterra envolveu-as em dilatória� e diver

cgências. O próprio Napoleão I l i , enredado no famoso princípio da

não-intervenção. não sabia como se havia de desenvencilhar. A cavalo.

meu Rei! Vamos apoderar-nos dos domínios do Papa antes que o

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Os úirimw dia,\· de Cuvvur

2/J

vosso falcão ca.ia sobre eles. Já n ã o quer caçar para vós, mas para
revolução d� M azzini.

n

Mas, com que pretexto? Os domínios do Papa são sagrados, rião
.
só aos olhos de todos os católicos do mu ndo. mas também aos da
potências signatárias do tratado de Viena de 1 8 1 5. e do tratado de
Zurich de 1 859. Que dirá Napoleão. intitulado protector da Santa Sé?

Permitirá a França que se constitua junto à sua fronteira uma �
potência de 25 milhões de habitantes. à volta da dinastia de Sabóia,

viqte vezes mais velha do que a de Bonaparte e aparentada com
todas as cortes europeias? Oh! Cavour conhece os seus vizinhos do
Oeste� tem de os colocar em face de um facto consuplado e discutir
depois. Napoleão está em Chambery. Envia-lhe dois dos seus generais,
Fanti e Cialdani. 11Senhor, para que a revolução não se apodere de
Roma e depois contagie toda a Itália, as tropas do Piemonte vão
ocupar as províncias das M arcas e a úmbria».
Napoleão e.::c uta enervado. Qu�ndo o deixariio em paz aqueles
italianos degenerados. que ele li bertou da escravidão e de quem não
recebe senão desprezos? Quisera ver a Itália no fundo do Mediter
râneo, com o seu Papa e os seus reis de opereta!
Deprimido e triste, como Pilatos ao lavar as mãos, responde com

uma frase que talvez tenha lido no Evangelho: « Fazei-o, mas fazei-o ·
depressa ! » São as palavras que Judas ouviu do Mestre, quando se
preparava para o vender: 11Quod facis, fac citius».
Cavour encontrou o pretexto para a i nvasão dos Estados Pontifí
cios. Tem que confessar que o pretexto não honra o seu génio polf
tico, e mo.;;tra a sua urgência em proceder ante� que Garibaldi lhe
leve a palma.
O pretexto apareceu deste modo. O Papa. que não tinha serviço
militar obrigatório, ao ver a invasão, para defender os seus Estados
aceitou voluntár,ios que, por devoção à Santa Sé, vieram de todas
as nações, especialmente da França. da Bélgica e da Áustria. M uitos
deles eram descendentes de ca�as ilustres que tinham por glôri a, como
os antigos cruzados. morrer pelo Papa.
Cavour, que não protestou por Garibaldi passear pela Península
a:; suas hostes de · voluntários provenientes de todos os países, achou
insupo�tável que o Papa alistasse soldados estrangeiros para se
defender.
A 7 de Setembro de 1 860 - no mesmo dia em que Nápoles
caía em poder de Garibaldi - Cavour escreveu ao Cardeal Anto
nelli, minislro de Estado de Pio IX esta carta:
«O governo de Sua M ajestade o rei da Sardenha não pode ver

sem grave alarme a existência de tropas mercenárias estrangeiras ao
serviço do Governo Pontifício. A indisciplina de tais tropas, a deso
nesta conduta dos seus chefes, a insolência das suas proclamações,
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suscitam e mantêm um fermento perigoso. Ainda vive nos habitantes
daS Marcas e da úmbria a recordação dolorosa dos estragos e do
saque de Perúgia . . . ))
E segue-se o ultimato: uTenho a honra de convidar Vossa Emi
nência. pelos motivos expostos. a dar ordem imediata de que sejam
desarmadas e dispersas essas tropas. cuja existência é uma ameaça
contínua para a tranquilidade da ltália11.
É oportuno recordar aqui uma das mais graves acusações de
Cavour contra o Papa no Congresso de Paris: uque era incapaz de
manter a paz nos seus domínios sem o auxflio das baionetas fran
cesas e das austríacasn. Referia-se aos corpos de ocupação que a
Áustria mantinha na Romanha e a França em Roma.
Mas que havia de fazer o Papa para agradar a essCs senhores'?
Se se punha sob a protecção dos Governos católicos diziam que era
incapaz de manter a independência sem o auxílio de outras nações,
estranha acusação feita pelo ministro dum rei que vivia da ajuda
alheia. Se impunha a.01 seus súbditos a obrigação de o defenderem e
estabelecia a obrigatoriedade do serv:ço militar. era um mau pastor
que mandava fuzilar as suas ovelhas. Se se limitava a receber debaixo
da sua bandeira os voluntários que, por impulso da fé, solicitavam
essa honra, os mesmos que pasmavam de admiração perante as hostes
de Garibaldi. viam · nesses estrangeiros uuma ameaça contínua à tran
quilidade da. ltálian.
O Cardeal Antonelli não demorou a responder. Sem perc;ler o
aprumo diplomático, as suas palavras vibram como dardos.
«Excelência . . O:s novos princípios do direito público que V. Ex.''
põe em circulação com a sua nota poderiam dispensar-me de qual
quer resposta. pela sua aberta oposição ao que os Governos e nações
universalmente reconhecem.
«É inqualificável a injúria que faz ao Governo Pontifício, negan
do-lhe um direito comum a todos. porque se ignorava ar.é agora que
estivesse vedado a algum governo ter ao seu serviço tropas estran
geiras. sendo muitos na Europa os que as têm tido a soldo. A pro
pósito disto, parece oportuno observar que, dado o carácter de que
está investido o Sumo Pontifice, como Pai comum de todos os fiéis,
muito menos se lhe pode impedir que acolha nas suas milícias todos
os que se lhe oferecem de todas as partes da orbe católica, para defesa
da Santa � e dos Estados da Igreja.
o:Nada mais falso e injurioso que a.tribuir às tropas pontifícias
·
as dep1oráveis desordens sucedidas nos Estados da Santa Sé. Não
vem ao caso demonstrá-lo. A história descobrju já quais foram e
donde vieram as tropas que violentamente se opuseram à vontade
·
dos povos.
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u:Pelo que respeita às consequências da legítima atitude das tropas'
da Santa Sé para reprimir a rebelião de Perúgia, seria mais lógico
atribuí-las a quem do exterior promoveu a revolta. V. Ex.". Senhor
Conde, sabe muito bem onde foi promovida, donde se enviou o
dinheiro e as armas, donde partiram as instruções e as ordens do
levantamento . . .

« V . Ex.ª convida-me. e m nome d o soberano. a desarmar ime
diatamente as referidas tropas, com uma espécie de ameaça que me
abstenho de qualificar. A Santa Sé n ã o pode deixar de repudiar. cheia
de indignação, tal convite . . . 11

Cavour formulou este d,i lema: ou o Papa aceita a minha intimação
de dissolver as suas tropas , ou não aceita. Se não aceita, temos a
guerra. Se aceita, ficará indefeso; os revolucionários, movidos pelas
Lojas de Turim. promoverão desordens que ele não poderá sufocar,
e darão pretexto ao Piemonte para garantir a paz. invadindo os seus
domínios.
Se n·ão aceita, temos a guerra que procura. Por um lado ou por
outro há-de conseguir a sua guerra�

Que diferente será fazer a guerra contra o Papa! Agora sim.
o re.i cavaleiro e soldado devoto poderá ganhar alguma vit6ria que os
franceses não atribuirão a si próprios. Bem lhe deve Cavour esta i.:om
pensação, pelas torturas que impõe à sua consciência católica.
Conta-se que ao 'receber. pouco antes. uma carta de Pio IX
que comoveu os seus sentimentos. � soberano disse ao ministro:
• M eu caro Cavour. eu acompanhar-te-ei até à porta do inferno; mas
não tenho a menor vontade -de meter-me lá dentro . . . u
Havia tempos que o Papa tinha previsto a i nvasão piemontesa e
a duplicidade de Napoleão, que o abandonaria apesar dos tratados.
Obrigado a defender-se. chama um francês. o general Lamori
ciêre. que combMeu gloriosamente na Argélia, e oferece-lhe o comando
e a organi7..ação do exército pontifício. Lamoriciere aceita com entu
siasmo: uE�ta é uma causa pela qual vale a pena morrer».
É preciso criar. em pouco tempo, quadros. quartéis, artilharia,
parques. ambulâncias. Chegam milhares de voluntários jovens e entu
siastas. O chefe do Estado- Maior é outro francês. o marquês de Pimo-.
dan. o mini stro da guerra é mon:enhor de Merode. belga, antigo
militar e companheiro de armas de Lamoricifore.
Na totalidade, o exército pontifício mal chega a 20.000. distri
buídos pelas fronteiras do norte, por onde se e!;:pera o at:ique dos
piemonteses. pelas do sul. onde ameaça Garibaldi, e pelo porto de
Ancona. que sem dúvida será bloqueado pela esquadra de Vftor
Manuel.
Sem aguardar a respos1a do Cardeal Antonelli, Cavour entra na
campanha. Quinze divisões piemontesas, fortes, de 45.000 homens,
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penetram nos Estados da Igreja, e o almirante Persano levanta ferro
em direcção a Ancona.
O general Cia"ldini lança este pregão: nSoldados! Conduzo-vos
contra um rebanho de estrangeiros embriagados, que a sede do ouro
e do saque atraiu aos nossos países!n As povoações indefesas caem
uma após outra. Assim chega até ao5 muros de Castelfidardo. onde
se travará a grande batalha contra os pontifícios, o mais glorioso
feito de armas de Vítor Manuel.
Lamoriciere tem às suas ordens apenas 2.000 infantes, 800 cava
los, 200 artilheiros. A 17 de Setembro, Pimodan traz-lhe mais 2.600
infantes. Na totalidade: 5.600 voluntários. e alguns canhões velhos
para abr_ir caminho, contra 45.000 piemonteses e os seus canhões
estriadas.
No dia 1 8, ao romper do dia, depois de ter recebido a comunhão.
os pontifício; lançam-se na batalha. A bravura de Pimodan dá-lhes
um momentâneo triunfo. mas o jovem francês cai mortalmente ferido.
e o pânico apodera-se daqueles recrutas, mal preparados para a guerra.
Cfaldini venceu. LarTioriciêre, com os restos do seu exército des
baratado, refugia-se em Ancona. Mas não encontra lá os recursos
que esperava, e passados 10 djas, pulverizado pelos 400 canhões do
Almirante Persano e cercado por Cialdini. vê-se obrigado a render-se.
Tais foram as batalhas de Castelfidardo e de Ancona. cujos
riomes figuram no pedestaJ das estátuas de � Vítor Manuel, como
Lepanto nas de D. João de Áustria, Trafalga'r nas de Nelson e M ame
nas de Joffre.
lmediatamerite Cavour organiza um plebiscito nas províncias
conquistadas. Sabe que para negociar com Napoleão é preciso pô-lo
primeiro na presença de factos consumados. Por imensa maioria, os
habitantes votam a anexação ao Piemonte. O resultado justifica a
política de Cavour e a campanha das sociedades secretas. A Jivre
decisão dos povos, que declararam não querer continuar a ser sUbdi
tos do Papa! Naqueles tempos a demonstração parecia concludente.
Agora, perdeu muito do seu valor.
O Papa negou-se a reconhecer a perda daquelas províncias. mas
nenhuma nação se atreveu a intervir, Com medo de suscitar o ódio
das grandes potências, que secretamente apoiavam o governo de
Turim. O pequeno rei . da Sardenha não tardará a chamar�se Rei de
Itália. A cavalo, meu senhor!
Vítor Manuel penelra nos �eus novos domínios; chega a Loreto.
onde está a Santa Casa da Virgem. Como é filho fiel da Igreja, envia
ao Papa 50.000 liras para restaurar a célebre relíquia. O Papa devolve
-lhas com estas palavras: ttPecunia tua sit in perditionem " . Vítor
Manuel estremece, sob os galões dourados. Mas, qual? Adiante! Pros
segue a sua marcha triunfal e chega a Nápoles a tempo de prender
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Garibaldi, o 11seu falcão», que se prepara para se lançar sobre Roma.
Isto não era ainda oportuno; iria estragar o jogo d� Cavour. provo
cando Napoleão, que até então s:e limitara a mostrar os dentes Pos
tiços.
Além disso, Garibaldi, dominado por Mazzini, já não pensa em
ganhar terras para o Piemonte. Nas paredes de Palermo ainda se
lêem as suas proclamações: «Üs miseráveis que agora te falam de
anexação, povo de Sicflia, são os mesmos que te falavam há um mês.
Povo de Palermo. aos cobardels que se ocultavam quando tu comba�
tias nas barricadas, dir-lhe-ás da parte do teu Garibaldi, que a ane
xação ao reino do rei cavaleiro (•re galantuomo11) em breve a procJa
maremos do alto do Quirjnal. . . 11
Abriu-se o apetite do falcão ciue quer devorar a sua presa em ·
companhia dos republicanos. Mas Cavour adianta-se-lhe e faz com
que o Parlamento de Turim publique uma lei autorizando Vítor
Mant.iel a anexar Nápoles e a Sicília.
Isto aconteceu poucos dias depois de uma grave derrota que
Francisco II infligiu a Garibaldi em Caiazzo. desfazendo a lenda de
invencível que à volta dele se tecera.
Foi melhor ass!m. O rei cavaleiro e soldado, vencido tantas vezes,
não faria boa figura cavalgando ao lado de um invencível.
O .primeiro encontro do rei, que avança escoltado pelo forte exér
cito piemontês, com Garibald,i, que o espera.va no meio dos seus cami
sas vermelhas. teve lugar a 26 de Outubro de 1 860, nas proximi
dades de Cápua. Garibaldi, fazendo das tripas coração. avançou e caiu
nos braços do general Cialdini, que o conduziu até junto do rei.
Os piemonteses apresentaram armas. Vítor Manuel estendeu a
mão ao seu falcão:
- És o melhor dos meus amigos! Como estão as tuas tropas?
- M uito fatigadas, Sennor!
- As m,inhas estão frescas. As tuas vão descansar agora.
Passa-o para a retã.guarda, oferece-lhe o calor da Annunziata,
um castelo. um título de duque, e despede-o, pois a caça terminou.
Garibaldi não aceita nada. Cheio de amargura contra o rei e
de ira contra Cavour, retira-se e vai refugiar-se no rochedo de Caprera
que lhe serve ao mesmo tempo de fortaleza e de prisão.
Os planos de Cavour estão a cumprir-se ponto por ponto.
O Papa tem agora apenas 400 mil dos seus 3 milhões de súbdi
tos. De 732 milhas de território, sàmente 2 1 4. Em contrapartida, o seu
inimigo deixou de chamar-se rei da Sardenha. Desde o dia 1 4 de
M arço de 1 8 6 1 , chama-se «rei da Itália pela graça de Deus e pela
vontade da nação11.
Cavour está no apogeu da glória.
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Que pena ter de morrer! A ideia da morte persegue-o. Porquê?
Mal tem cinquenta anos e é robusto como um gladiador.

Se pudesse entrar em negociações com o Papa, fá-lo-ia de bom
grado. . . Apesar da sua descrença e da sua glória, a excomunhão
irr.ita-o. Começa a fazer diligências para preparar o assunto, envia
delegados que proponham a Pio lX o reconhecimento dos seus feitos
concluídos. Napoleão apoia-o, mas o Papa responde-lhe com indo
mável energia: •Estender a mão aos usurpadores das nossas pro
víncias sem que de antemão se retratem é sancionar este princípio:
que uma coisa roubada pode ser pacificamente po.:suída pelo ladrão . . .

Só nos resta perdoar aos nossos inimigos, rogar para que s e conver
tam, e fazemo-lo ctC todo o coração. Mas as coisas injustas que no:>
pedem não podemos concedê-las: 11Praestare non possumus!•1 (Alo
cução de 18 de Março de 1 86 1 ).
Cavour vinga-se proclamando no Parlamento que Roma é a capi
tal indispensável do novo reino da Itália e preparando a trama em
que va-i envolver todoS o :; governos para consumar a sua obra.
11Antes de seis meses, anuncia, haverá modificações que nos
hão-de abrir o caminho de Roma 11.
O seu plano é seduzir outra vez Napoleão I I I, que se diz pro

tector do Papa, e conseguir que retire de Roma as tropas que ainda

lâ mantém.

Uma vez que as baionetas france:as tiverem partido . .
Deus tinha determinado que outros e não ele levassem a cabo
esta tarefa.
Cavour, rico e cheio de honras. não precisava d� roubar. mas
deixava que os outros roubassem. Alegre, epigramático, estóico, parecia
feliz. mas por dentro era triste. Roía-o um segrt:do. Que pena não
ser imortal ! O mundo, o seu país, o Parlamento, julgavam-no imortal.
Q4 podia fazer o Piemonte, ou o rei, ou quem quer que fosse, na
Europa, sem contar com Cavour? E quando algum obstáculo se lhe
atravessava no camjnho, bastava-lhe anunciar que ia abandonar a
política para se retirar para a vida privada, para que tudo cedesse.
O historiador que melhor o penetrou pinta-o deite modo: •Árbi
tro da Câmara, teve ao mesmo tempo três pastas. e agiu só em repre
sentação de todos os seus colegas; despediu ou fez despedir mais de
cinquenta dos que entra.ram com ele para o Ministério, atirando-os
para longe como se atiram as laranjas depois de esprem.idas. O público
agitava-se e a Câmara empalidecia, quando Cavour ameaçav� renun
ciar à pasta. Enquanto os seus sucessores tremiam e mudavam de
caminho diante dos jornais da oposição, ele açambarcava-os. porque
sabia quanto custa ·a consciência de cada um» (Cantú).
Mas tem dois adversários irredutíveis: um que o desespera com
a sua invunerável tranquilidade, o Papa; o outro, irreconciliável e
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soberbo põe-no doente com os seus atropelos de búfalo. Garibaldi
ucabou por fazê-lo perder a:; estribeiras, em plena Câmara, a ele que
se considera homem de sangue-frio.
O homem vermelho continua a ser discutido. mas nega-se obsti
nadamente a ·abandonar o seu reduto de Caprera, de onde lança furio
sas proclamações. A 4 de Abril dirige-se à Associaçd.o Geral dos
Operários Milaneses, e anuncia-lhes que apesar da apolítica servil de
Cavour, e de tudo o mais que essa tropa de lacaios possa alegar, a
verdadeira Itália ainda está por fazer-se)).

É anúncio de uma nova campanha, não já em proveito da Casa
de Sabóia, mas abertamente em benefício da Revolução. Acto con
tínuo os seus lugares-tenentes começam a recrutar voluntários em
Génova. O governo manda revi-star os sítios qnde eles trabalham. e
Garibaldi espumando de .raiva, abandona a sua ilha para aparecer na
arena parlamentar de Turim.
Seguem-se as inolvidáveis se:sões de 1 8, 19 e '20 de Abril de 1 86 1 .
Garíbaldi, que era mau orador, aprendeu d e cor o discurso. Apreciando a 11mise-en-scê:nen, ante a assistência cheia de fanáticos, apre
senta-se com um «plaid1.1 escocês lançado ao aca!:o sobre a sua camisa
vermelha. As primeiras palavras perde o rumo e cobre de injúrias
«esse homem que fez dele um estrange,iro na sua pátria, esse mise
rável que vendeu Niza e Sabóia a Napoleãou.
A Câmara estupefacta nota a. palidez de Cavour, que bate ner
vo:amente no banco dos ministros com uma faca de papel. O seu
sorriso desaparecera. Por muito despeitado e sardónico que fosse,
sempre era umai demonstração de humanidade e de inteligência. Agora
nos Seus lábios há uma prega trágica.
- Isto é intolerável !· '- uiva com indescritível dor.
O presidente, espantado, cobre-se; a s.essão suspende-se; os depu
tados dispersam-se. Um quarto de hora depois voltam ao hemiciclo.
Cavour tem a palavra.
uEu sei que há um h< bismo entre o general Garibaldi e mim.
Cumpri um dever doloro.:::o , o mais doloroso da minha vida, quando
aconselhei o rei a aprovar a cessão de Sabóia e de Niza à França. Pela
dor que senti compreendo a do General Garibaldi, e se ele me perdoar
não o censurarei. . . u Com um esforço brutal de nervos, Cavour recon
quistou a sua plena lucidez e pronunciou um discurso monumental
que esmagou irremediàvelmente o inimigo. Mais uma vez triunfou,
e com um vigor fictício volta às suas tarefas. Contudo os seus íntimos
acham-no desmoralizado e profundamente tri5te.
Na ltália vai celebrar-se pela pr,imeira vez a festa da o-Unidade
Nacional)). Há todo o intere:;se em que seja grandiosa para que não
possa confrontar-se o seu explendor com o de nenhuma outra ceri
mónia. Cavour manda proibir que as autoridades abaixo do Rei
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se associem, corno era costume, à festa secular que se celebra em
Turim na oitava do «Corpus Christin. comemorando o famoso milagre
do Santíssimo Sacramento ocorr.ido em 1453.
A oitava do uCorpus Christi 11. nesse ano de 1 86 1 , recai em 6 de
J unho. Nesse dia, efectivamente, as autoridades do rei para baixo.
ministros. senadores, deputados. o potentado, o prefeito. o Conselho
M unicipal e todo o mundo político. não f�ram atrás do pálio do
Santíssimo Sacramento; amontoaram-�e ansiosamente nos pórticos do
palácio de Cavour. na rua que já tinha, o seu nome. A primeira
festa da unidade era toldada pela notícia de que o seu primeiro artífice
jazia gravemente doente.
A 29 de Maio a apoplexia descarregou um rude golpe. à sobre
mesa de uma ceia alegre e faustosa. Dois dias depois, Cavour reani
ma�se. Mas a 4 de Junho piora irremediàvelmente: febre, dores abdo
minais, vómitos, delírio. Num momento de lucidez chama Martin
Tosco, o seu criado fiel:
- Martin, vamos separar-nos . . Já sabes o combinado: quando
cheB;ar 9 momento. chamarás o pároco de Santa M aria dos Anjos,
frei Santiago, para me administrar . .
- Assim o farei, Excelência.
Cavour conseguiu de .frei Santiago o que não pôde ' conseguir de
D. Basco. A Bula de Excomunhão de 26 de Março de I 860 contra
O'i •autore�. promotores. coadjuvantes. conselheiros ou aderentes à
usurpação dos Estados Pontiffcios11 impõe aos confessores1 ántes de
darem a absolvição a quem tenha incorrido nela. o dever de exigir
uma confissão pública e solene daquela iniquidade.
Cavour fez prometer a frei Santiago que não lhe exigiria nada.
Insondável mjstério de uma consciência que não se resolve a .
abandonar a rocha firme da fé em que um dia pôs os pés este Cavour
que já não crê e que contudo quer morrer como crente!
Estamos a 5 de Junho. Frei Santiago logo que é avisado não se
faz esperar. Na antecâmara encontram-se a condessa de Alfieri, a
sobrinha predilecta do grande estadista. o ministro Farini, o conde
Gustavo Cavour, e outros a quem ele não conhece.
Dizem os biógrafos que frei Santiago era um admirador de
Cavour e um homem d'e ideias liberais, e que isto .tranquilizava os
que na antecâmara contavam os minutos daqu�la conversa entre
o ministro de Deus e o ministro do rei. Dez, qHinze minutos; alguns
calculam meia hora.
Chega o rei consternado. O franciscano sai e vê uma interrogação
em todos os olhos. Que fez Cavour? Porventura declarou-se culpado?
Frei Santiago restitui a tranquilidade àqueles corações inquietos.
A um diz-lhe: cEu conheço o pobre conde: um aperto de mão foi
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t<ÜS meus olhos interrogam-no.

As cinco da tarde, um comprido cortejo de meninos de coro e
de fiéis. com castiçais acesos, sai da igreja de Santa Maria dos Anjos
acompanhando o sacerdote que leva o viático. Toma pela rua do
Arcebispado e chega ao palácio de Cavour, que não dista dali mais
de cem metros. Era costume em Turim que todos os que vissem sair
da igreja uma destas procissões pegassem num círio. na sacristia, e a
acompanhassem até a casa do moribundo.
Os pórticos enchem-se de gente. Cavour comungou diante dos
que puderam aproximar-se do leito. A cidade enche-se com a notícia
da comunhão de Cavour. Mas, retratou-se? Ninguém sabia nada.
Chega a agonia'. Cinco da manhã de 6 de Junho. Céu de tor
menta, madrugada fresca e húmida. Mau dia para um doente. Frei
Santiago reaparece com a Extrema-Unção. e unge o nobre senhor
que já o não reconhece.
Os familiares rodeiam o leito. Alguns respondem às preces em
latim. Às seis. a alma do conde Camilo Cavour está no supremo
tribunal de Deus e escuta uma sentença que nunca os homens hão-de·
conhecer neste mundo.
A marquesa de Alfieri conta que ele dissera no dia anterior:
t<Quero que o povo de Turim saiba que morro como boni cristão:
vou tranquilo; nunca fiz mal a ninguémn.
Todos falam da morte cristã de Cavour. Os que sabem o cate
cismo dizem: <1Se o pároco de Santa Maria dos Anjos lhe deu o
Viático e a Extrema-Unção é porque Cavour se retratou pública e
solenemente como manda a Igreja» . Os jornais comentam o fac;to.
O irmão do defunto. o ma!fquês Gustavo Cavour, julga-se na obri
gação de esclarecer a história, e publica em aAs Nacionalidades» uma
carta datada de 20 de Junho: •O artigo da Gazeta de Frtmçt1 para o
qual chama.is a minha atenção contém graves erros sobre as circuns
tâncias que acompanharam os actos religiosos pelos quais o meu bem
amado irmão quis consagrar o último dia da sua vida mortal. É abso
l utamente falso que tenha feito ou se lhe tenha exigido antes da morte
uma retratação formal em presença de duas testemunhas . . . »
Dias antes, a 13 de J unho. o pároco titular de Santa Maria dos
Anjos, cuja paróquia esteve momen�âneamente a cargo do referido
frei Santiago. escreve uma cart.a à «Civiltà Cattolica», que a publica
a 28 do mesmo mês: «0 Padre Santiago é um desses revolucionários
protegidos por Cavour. menos ingénuo que Gavazzi. Pantaleão e
quejandos11.
Já conhecemos Gavazzi: quanto a Pantaleão, era outro frade
apóstata que ocupava o lugar de capelão entre as tropas de Garibaldi.
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A última comunhão d e Cavour foi pois a sua tíltima comédia.

Sem dúvida que não enganaria a Deus. mas o bom povo de Turim,
que nem mesmo nos tempos da revolução queria que os seus grandes
homens morressem como cãe;s, havia de acreditar nela, e isso pare
ceu suficiente a Cavour para o compensar de qualquer surpresa que
pudesse ter no outro mundo.
O Arcebispo de Turim suspendeu o padre Santiago do exercício
do seu mi nistérjo por ter cedido a sua sagrada investidura para aquele
sacrilégio.
Mas o rei compensou-o generosamente, concedendo-lhe a cruz
de cavaleiro das ordens de S. Ma'urício e de S. Lázaro, e uma pensão
que pudesse suprir o que tinha perdido.
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ÉSPERA de uma festa.
D. Bosco tinha permanecido no confessionário desde o entarde

cer. Quando despachou o último daqueles pobres clientes que só que

riam confessar-se com ele. olhou para o relógio. Quase meia-noite!
Ainda tinha tempo de cear!

Havia horas que o cozinheiro se tinha ido deitar, deixando a

ração de D. Basco sobre o fogão.

onde

ele

próprio

foi

buscá-la.

O fogo apagado: os dois pratos. hortaliças refogadas e legumes. frios.
Nos legumes não toca. não há tempo. que vão soar as doze.

Todavia. está longe de possuir uma saúde tão firme que lhe

permita tratar-se desse modo. Tem o estômago arruinado e os pul
mões não estão muito melhores. Teve. anos atrás. vários vômitos de
sangue, e as velhas feridas parecem reabri r-se agora.

Os seus filhos censuram-lhe o excessivo trabalho. Tem obrigação
de cuidar da saúde.
D. Basco teve em alto grau o dom da profecia, mas o seu pre

núncio de que não chegaria aos cinquenta anos não devia cumprir-se.
i.: Deus sabe porquê.
Os seus olhos pentravam no futuro. atravessavam a consciência

dos seus rapazes. Estes sabiam-no e, ou se aproximavam dele ou

lhe fugiam. conforme o estado das suas almas. Às vezes cheios de
espanto e de arrependimento escreviam o que D. Basco lhes aca

bava de dizer.

D. Lemoyne e outros que escreveram quase dia a dia as crónicas

do Oratório. deixaram-nos transcritas muita.li delas. legando-nos assim
uma documentação riquíssima e absolutamente digna de fé.

Nem todos os alunos acreditavam naquele dom sobrenatural do

seu mestre. Vários o levavam a brincar e o puseram à prova. D. Basco

prestava-se ou não aos ensaios dos incrédulos. conforme convinha às

almas.
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Lemos em Lemoyne:

«A 28 de Dezembro ( 1 862) um deles aproxima-se de D. Bosco

e diz-lhe:

- Dê-me um conselho.

O. Basco. sorrindo. responde:

- Que conselho queres?

- Um conselho que faça bem à minha alma.

- Bom, escuta: há três anos e meio que estás em pecado mortal.

- I mpossível! Confesso-me sempre com O. Savio.

- E, contudo . . . Escuta . . .

E falou-lhe d e quase cinquenta coisas que tinha calado sempre

na confissão. A cada pecado que D. Bosco recordava, o rapaz res
pondia:

- Sim, é verdade!
E prometeu acusar-se de tudo.
Naquele mesmo dia. passou-se outra coisa que deu que falar e

que mais de seiscentos alunos presenciaram.

Havia entre eles um de dezasseis anos (C. Al berto . . . ), a quem

um mau condiscípulo tinha desviado do bom caminho.

D. Bosco não conseguia aproximar-se dele. O rapaz conseguia

fugir-lhe sempre . . Final mente encontrou-o quando descia as escadas

no instante em que ele subia.

- Porque me foges quando me vês? Pobrezito. foges de D. Basco

que t.e quer fazer bem! Tens que confessarMte o mais depressa possível.

O rapaz não respOndia. Ocultava o peso que sentiu sob uma capa

de rispidez e de ressentimento.
- Anda,

encontrarás.

meu

filho,

um

dia

hás-de

procurar-me

e

não

me

lsto passava-se em Novembro.

Na primeira segunda-feira de Dezembro, ao dar as boas-noites,

D . Bosco diz aos alunos que façam bem o que chamam o exercício
da boa morte, que consiste em se preparem exactamenle como se

fossem morrer nesse mesmo dia. Ninguém se surpreende; oo Oratório
há datas fixas em que se fazem todas essas coisas.
Mas D . Bosco acrescenta:

- Façam-no bem porque um de vocês não voltará mais a fazê-lo . . .

U m calafrio sacode o denso e juvenil auditório . Quer dizer que
há um deles que não chegará ao dia 1 de Janeiro, data fixada para
o próximo exercício.

- Está agora entre vós� está longe de mim porque sempre trata

de me fugir.

Os rapazes olham uns para as caras dos oulros. Quem será?

- Quis aproximar-me dele para lhe falar da sua alma e nunca

pude. E contudo um dia chamar-me-á e não me encontrará. Teria
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tanta necessidade de falar-lhe agora. para o ajudar a ser bom durante

o pouco tempo que lhe resta! Mas não me deixa apr�x'ílJlar; contudo

eu pôr-lhe-ei um anjo da guarda para cuidar. dele até ao último dia,

que não está longe. Ele não pensa que vai morrer tnas a sentença já
está dada e não mudará. Agora tem duas ocasiões para se arrepender :

a festa da Imaculada e depo,is, o Natal . Depois disso, não terá mais

d0 que seis dias, porque já não chegará ao outro exercício da boa

morte.

A profecia produziu extraordinária emoção. No dia seguinte, os
.
rapazes não falavam de outra coisa. Qual dCles era o predestinado'}

Tu? Porquê eu e não tu?

D. Basco chama um noviço de nome Francisco Cufia, enfer

meiro, e em segredo encarrega-o de guardar Alberto e, se possível, de
o levar a confessar-se.

Alberto ri-se da ·profecia de D. Basco ! Profeta ele, que come e

bebe como os demais! Essa é boa! E .continua a fugir porque o irrita

a sua vigilância e a sua muda censura.

Pà.ssa a festa da Imaculada e o Natal e Alberto não pensa em

confessar-se.

Nos últimos dias ·do ano, a duquesa· de Montmorency, benfeitora

do Oratório, convida D. Basco a preg�r numa aldeia próxima dos

seus domínios um tríduo de sermões, que vão de 31 de Dezembro
a 2 de Janeiro.

D. Basco intranquilo com a sua própria profecia não quer afas

tar-se de Valdocco, e nega--5e. A dama indigna-se.

- O senhor não quer pregar em Borgo Cornalen;e? Muito bem,

quando o senhor precisar da minha ajuda também eu não o poderei
ajudar.

�a.

D. Basco baixa a cab

.

Já conhece a maneira de ser daquelas

grandes senhoras, que tantas vezes mataram a fome aos· seus cbiric
chini» . Resigna-se e parte.

� quarta-feira, ·3 1 de Dezembro. Alberto recebeu uma carta de
um amigo de Casale, que em ar de briitcadeira lhe escreve: cEstás

morto ou vivo? Há mil anos que não tenho notícias tuas!t

A pergunta fá-lo rir e sentindo o pleno vigor dos seus du.asseis

anos diz aos· companheiros:

eVou

responder-lhe assim: Estou morto!•

Escreve a carta e ele mesmo vai deitá-lo no marco'. Passa o dia alegre

mente, e à hora da merenda come com apetite pão fresco

e peixinhos

salgados. Come em excesso pois acha-os muito bons. Bebe alguns

copos de água. Vão depois rezar as últimas orações e dura•nte elas tem

um desmaio. Levam-no para a enfermaria, Tem dores atrozes no ven15
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tre. Chamam o médico que diagnostica

um mal

tão grave que

urgente administrar-lhe os sacramentos. O enfermeiro diz-lhe:
- Queres que venha D. Alassonatti para te confessar?

- Não, que venha O. Bosco !

- O . Bosco não está!

-- Ah ! Ele tinha-mo predito e eu não acreditei!
Alberto põe-se a chorar amargamente e confessa-se a D. Alasso

natti. Recebe o Viático e a Ex.trema-U nÇào.

Às três da manhã entra em agonia. Pouco depois. o seu amigo

de Casale recebe a carta: •Estou morto!11

O protagonista de outro episódio que mostra como D. Bo:co lia

D.
1 862.

nas almas referiu a um dos cronistas do Oratório.

aconteceu durante o mês de Maio do ano de
- Foste confessar-te?

Rufino, o que

- Sim. senhor.

- Deram-te a absolvição?
- Sim. senhor.

- E. contudo, não te confes�ste bem.

- Quer saber melhor do que eu o que se passa em mim?

- Melhor do que tu, não: mas tão bem como tu , sim . .
O rapaz afasta-se indignado. D . Bosco fica triste. Dias depois

voltam a encontrar-se. Os remorsos de uma má confissão amoleceram
a soberba daquela pobre alma.
- Vem cá! Eu quero que tratemos das coisa') da tua consciência.

- Não me; animo a confessar-me a si, D. Bosco - exclama o

rapazito com o rosto vermelho e os olho:; cheios de lágrimas.
- Mas eu não quero que tu digas nem uma palavra.

Assim foi. De joelhos aos pés de O. Bosco, o rapaz ouviu, espan

tado. uma por uma todas as suas culpas. Bastou-lhe dizer finalmente

um sim para receber a absolvição. E desde esse dia foi u m dos melho
res alunos da casa. O seu nome está nos registos.

Quando anunciava a morte de um aluno costumava fazê-lo em

palavras que eram para todos: Estai preparados porque um de vós

morrerá. Mas por vezes a profecia descia a pormenores que mostra

vam como D. Rosco tinha dos acontecimentos futuros uma luz sobre
natural.

No dia 1 de Fevereiro de

1 865

anuncia que um dos seus rapazes

vai morrer. Como soube'! Sonhou com isso! Conta o seu sonho. Pare

ceu-lhe. entrar no pátio à hora do recreio e viu uma águia que esvoa

çava sobre as cabeças dos moços. Alguém ia ao seu lado e lhe disSe:

11A águia vai arrebatar-te um dos teus filhosu. Viu-a efectivamente

pousar sobre o ombro de um deles; reconheceu-o e compreendeu que

ia morrer. Despertou� viu que tinha sonhado. Nesse dia averiguou

como estava de saúde aquCle aluno sobre o qual pousara a águia.
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Não tinha o menor aspecto de doente, e contudo deveria morrer em

breve. Ao descer da pequena tribuna de onde dava as boas-noites.

aproxima-se de Lemoyne (que é quem nos descreve a cena na sua
grande obra) e diz-lhe em segredo um só nome: Ferraris.

D. Lemoyne estremece. Amlt aquele rapaz. Não pode revelar-lhe

que � a ele que se refere a predição, mas não o perderá de vista.

No Oratório há um artífice de treze anos, João Baptista Savio,

gravemente doente. e os condiscípulos não tardam em dizer que �

esse o predestinado.

A 3 de Março, três dias depois do prenúncio� D. Basco sobe à

cátedra e diante de 700 ou 800 ouvintes, faz um dos, seus costumados

sermões, em que se misturam as coisas mais profundas e transcenden

tes com as pequenas e pitorescas realidades da vida do colégio.

•Hoje quero falar-vos de política. não da política externa, mas

da política interna. As nossas coisas, as da casa em que habitamos.

Primeiramente, começou a Quaresma . . .

•Anunciej-vos que u m d e vós há-de

dizendo:

1Deve ser o pequeno

Savio•.

morrer

e

andais

por

aí

Respondo-vos francamente:

Não é ele! Então quem será? Está no meio de vós, e �ntiu o meu

prenúncio e espero que se tenha. preparado bem. Estai pois prepa
rados. Não sou eu que o digo; disse-o há dezanove séculos .o Senhor:
•Estote parati» , que a morte chega Como um Jadrão . . . •
Depois, descendo ao que chama política interna:
• Muitas desordens em casa . .

Mentiras com toda a facilidade. . .

Pretextos para sair d a igreja durante as cerimónias. . . H á sempre
alguma desculpa: o teatro, alguma comi�o. e tapa·se com isso a

boca do que vigia. A maioria de vós porta�se bem. mas a minoria . . .

N a sala de jantar entornam o guisado, atiram o pão ao chão, e - coisa
intolerável!-por troça ·costumam atirá-lo à cara do prefeito . . .
•Recomendo-vos que vos confesseis e comungueis frequentemente,
mas entendamo-nos: para fazer más confissões � melhor não fazer
nada; será uma confissão a menos, mas também um sacril�gio menos.
•Há alguns que calam pecados - esses que não se confessem ! . . .

•B rezem sobretudo por aquele que vai morrer. . . E se foS!e eµ
o que vai morrer? Rezai tamlXm por mim!•
No dia seguinte, um dos seus clérigos, Bisio, interroga.a:
- Quem é o que vai morrer?
E D. Bosco conta-lhe com simplicidade o sonho e o nome do

rapaz sobre o qual pousou a águia:

-g

Antóriio Ferraris. Está com atenção e avisa-me para que

o assista.
Dias depois o jovem cai doe'nte; avisam a mãe, que vem e pode
acompanhar o seu filh.o na hora da nlorte a 16 de Março.
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Nessa mesma noite termina a sua habitual homília com estas
palavras:
cFerraris foi para a sepultura tranquilíssimo; não temia a morte.
E a propósito devo prevenir-vos de uma coisa. . Quando eu anuncio
a morte de algum, muitos assustam-se, prOtestam e escrevem aos ,
pa_is para que os tirem do Oratório, porque n. Rosco está sempre
a anunciar que algum vai morrer. Mas dizei-me: se eu não o tives:e
advertido. Ferraris ter-se-ia preparado tão bem para comparecer
perante o tribunal de Deus? Daqui para diante ntio direi nada. não
anunciarei nada.
cMas àqueles que têm tanto medo à morte digo-lhes: 11.Meus
filhos cumpri o vosso dever, não tenhais conversas más; frequentai
o:; sacramentos e a morte não vos meterá medo . . . •

Com dificuldade se encontrará na história exemplo de um sacer
dote que tenha ouvido tantas confissões como D. Bosco. Até nos
tempos mais difíceis pelo seu imenso trabalho e pelas suas graves·
doenças, passava horas e horas no confessionário. Dali vinha a sua
experiência e a tenacidade com que· ensinava a outros como deviam
fazer para ganhar a confiança dos moços.
Desejou escrever, ou que alguém escreVesse, um manual de con
fessores de crianças e explicava a sua ideia: «Acho que as confissões
·de muitos rapazes se não podem regular pelas normas que dá a teo
logia. Geralmente não se tomam em conta as faltas cometidas entre
os oito e os doze anos� e se um confessor não investiga, passa-as por
alto e continua assim a edificar sobre areia».
Certo dia, um religioso viu D. Bosco rodeado de tal mímero de
rapazes. que logo julgou seu dever avisá-lo:
- O senhor, como superior da casa não deveria confessar os
seus alunos. t:. fácil que po� vergonha ou por temor ocultem pecados.
D. Bosco replicou ingenuamente:
- Pensa que eu lhes deixo calar algum pe.cado?
Ao dizer isto não notou o prodígio que revelava. Na realidade.
não era segredo para ninguém no Oratório que D. Bosco conhecia
minuciosamente o estado de cada consciência.
Ainda vivem alguns que se confessaram com ele. Ainda há quem
se lembre daquela mar·avilha sobrenatural como a coisa mais vulgar
do mundo. Ajoelhava-se o rapaz. fazia o sinal da cruz, e n: Bosco
perguntava:
- Queres dizer tu ou que diga eu?
Os seus rapazes estavam tão habituados que muitos, ajoelhando-se,
lhe diziam:
-Diga o Senhor. O. Bosco.
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A prodigiosa visão interior não se limitava ao tempo em que os
rapazes tinham estado no colégio. Abrangia todos os anos �Oteriores.
•Tal ano, estando tu em tal parte, fizeste tal coisall.
Quantas vezes, intranquilos, perseguidos por alguma tentação
ou· por algum escrúpulo, acudiam ao quarto de n. Rosco e esperavam
até que · os pudesse a.tender! Se ao olhar para eles nada lhes dizia é
porque tinha lido nos seus corações e porque podiam estar descan
sados e ir dormir com confiança. Pelo que ele próprio contou, o
Senhor por vezes tirava-lhe aquele maravilhoso poder.
Na noite do dia 1 3 de Abril ( 1 862). narra a-.crónica do Oratório,
D. Bosco lamentou . que tivessem terminado os exercícios sem que
alguns alunos tivessem aproveitado com eles, e acrescentou: •Nestes
dias que passaram, via tão claramente .os pecados de todos vó> como
se os tivesse escritos diante. . Foi uma graça singular que o Senhor
me· concedeu nesses dias, para vosso bem. Agora, alguns menos dóceis.
perguntar-me-ão se ainda vejo o seu interior. Ah! não� lhes r�pon
dere.i. N�o vieram naquela altura, agora passou o tempo de gozarem
daquele beneffcioll.
Nesses tempos, a frequência da confisSão e da comunhão a que
D. Bosco tenazmente incitava os seus rapaze!li e toda a gente, não
era aceite, como agora, por todos os sacerdotes.
Muito achavam inconveniente a frequência dos sacramentos e
censuravam a conduta de D. · Bosco. Foi esse o motivo e o pretexto
para lhe tirarem a direcção do Seminário de Giaverno..
Era um SemináoJo antiquíssimo, criado logo depois do .Concílio
.
de Trento, que depois duma grande prosperidade tinhã decaído tanto,
que só tinha vinte alunos e estava ameaçado de ser fechado. O Go·
verno e o Município ansiavam por esse momento porque, segundo a.s
leis, ao fechar-se o Seminário o magnífico edifício passaria para o
Estadô e poderia ser deHinado a outro objectivo.
As autoridades eclesiásticas pediram conselho a D. Bosco. Seria pos
sível ressuscitar aquele morto? Quereria encarregar-se da sua direcção?
D. Bosco aceita e nomeia um reitor do set.i agrado. No dia em
que tomou conta dele não havia mai·') do que um aluno, um órfão
a quem o tutor por descuido não tinha retirado daquelas ruínas morais.
Poucos meses depois, k o Seminário tinha ISO alunos. O nome de
D. Bosco fez chegar pedidos de admissão vindos de todo o país.
Para consolidar a situação só pedia que a cúria eclesiástica con
ferisse ao reitor uma autoridade plena e absoluta.
Foi essa a primeira experiência do sistema educativo de D. Bosco
fora de Turim. Mas não tardaram a suscitar-se rivalidades. O novo
reitor, QU! ouvia dizer que o Seminário de Giaverno e o Oratório de
Valdocc'o eram urria só coisa 'dirigida por D. Bosco. sentiu de!liejos
de maior independência.
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Por essa altura, no seu desterro de lião morreu monsenhor Fran

soni. a:rcebispo de Turim, com o que

D.

Bosco perdeu um grande

amigo. A rivalidade encontrou caminho mais fácil e as autoridades

da cúria ecle:siástica decidiram pedir a O. Bosco que, uma vez que

o Seminário já ia de vento em popa, não pensasse mais nele.
Curioso diálogo se travou no gabinete de Va�docco.

- Senhor

D ..

Bosco, estamos-lhe muito reconhecido:; pelo que fez

em nosso favor, mas compreende que, tratando-se dum seminário da

·diocese, seria de desejar que tivesse uma direcção uniforme, como a
dos outros seminários.

- Então, encontra alguma coisa que destoe na direcção que lhe

demos?

- Parece-nos que predomina uma piedade por demais ostentosa.

Grande frequência de sacramentos. Há quem critique isso como um

abuso.

- E que outro meio poderia substituir este, para a .verdadeira

educação da juventude e para o desenvolvimento e solidez das voca

ções eclesiásticas?

- Parecem suficientes os meios usados desde sempre, conforme

os regulamentos ainda vigentes. Tantas comunhões cheiram muito

&.O sistema jesuítico.

- Jesuítico! Se os jesuítas inventaram isso para a educação da

juventude eu ponho-me já do lado deles.

- Entendamo-nos! Os tempos em que vivemos, tão contrários

a toda a aparência de fanatismo religioso . . . O seu ":istema. tão diverso

do que se usa em todos os Seminário� do Piemonte . . . Os adversários

que nos acusam e nos desacreditam com insinuações venenosas, com

ironias, com sarcasmos., por causa das novas devoções . . .

- Sim! Têm raz.ão. J á estou a. compreender 3 marcha do racio

cínio . . . Eu fatiguei-me e sacrifiquei-me pelo Seminário de Giaverrto.

Mandei para ali grande número de rapazes que sem a minha inter
venção teriam ido para outro lugaI" ou não se teriam mexido das

suas casas. . . Forneci, escolhidos entre os meus próprios ajudantes, Os
professores. . .

Agora querem pôr-me de parte . . .

- Não interprete assim

ãs

Estou de acordo!

nossas palavras, peço-lhe. Como pode

imaginar que pretendemos excluí-lo? O senhor teria sempre a direcção

superior. . . Sõmente lhe rogaríamos que deixasse mais liberdade ao

reitor. . . Será também mais cómodo, mesmo para
preocupações.

D.

si, porque _terá

menos

Bosco sem fazer objecção respondeu :

- Se assim é, está bem; retiro-me.
E, efectivamente, a partir

desse

d!a

abandonou

totalmente

a

ingerência. nas coisas de Giaverno. Não lhe calhava nada mal entre-
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gar-se inteiramente ao seu Oratório e ao projecto que tinha duma
Congregação. que estava em perigo de' morrer antec; de nascer.. A �nta
Sé ainda não pronunciara palavra acerca das suas regras. Como era
indispensável obter, pelo menos. a aprovação do arcebispo de Turim.
monsenhor Fransoni, O . Bo�o enviou-lhe uma cópia delas.
O consultor designado para dar parecer emitiu um juízo inteira
mente desfavorável: .:Se se tratasse de examinar em particular os arti
gos destas regras deveriam fazer-se muitas observaçõe5, visto que
alguns não estão exactos. outro; requerem mais explicações e outros
são inconvenientes . . . "
O fundador do Oratório leu com humildade aquela sentença de
morte, porque enquanto o arcebispo da !Ua diocese não aprovas.se
a� bases da sua Congregação, mal podia pretender que Roma o
fizesse . .
Disse aos seus clérigos consternados: .:Se as nosias regras. se a
nossa Congregação não há-de redundar em maior glória de Deus,
alegra-me que o Senhor suscite dificuldades. . . 11
Como já dissemos, monsenhor Fransoni morreu por essa altura.
Foi nomeado para ocupar a sede de Turim um novo arcebispo a
quem O. Boscó não agradava, muito.
Depressa correu a notícia entre o clero de que as regras daquela
espécie de nova congregação que pretendiam estabelecer em Valdocco,
tinham sido achadas inconvenieÍltes, e muitos, de boa fé, começaram
a conspirar contra a tenra planta que O. Basco queria plant·ar.
Quando, entre os noviços, jovens �acerdotes do Oratório, se des
t�cava algum de claro engenho e de especial virtude, conselheiros
e tentadores propunham-lhe que abandonasse O. Basco para seguir
a carreira eclesiástica noutra ordem ou em campo de mais futuro.
Que poderia esperar envelhecen4o numa Congregação que nem
sequer estav.a aprovada e que provàvelmente nunca chegaria a está-lo'/
Apesar de tudo, foi nesse tempo que D. Basco teve a audácia
de propor aos seus companheiros que se unissem à Congregação por
três anos com um rigoroso voto de pobreza, de castidaPe e de obe
diência. Eram vinte e dois. sem contar o superior, os que nesse dia
- 14 de M aio de 1 862 - se ligaram assim ao Oratório.
No fim desse ano s 11biricchini» tinham uma igreja, uma grande
casa com dormitórios suficientes para 600 alunos internos. aulas de
ginástica e escolas profissionais de sapateiros. de alfaiates, de enca
dernadores. de carpint�iros, de ferreir03, de tipógrafos. de impressores
� de músicos. Havia escolas diurnas, nocturnas e dominicais para cen
tenas de alunos externos. E, finalmente, aquele pequeno projecto de
Congregação assegurava a continuidade da obra.
Mas o diabo estava empenhado em destruí-la e vamos vê-lo tra
balhar para isso, servindo-se dos melhores homens de Turim.
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ISSE

uma vez a um dos seus clérigos, Paulo Albera: - •A nossa
igreja é muito pequena. Só cabem nela metade dos alunos.
Vamos construir outra que seja bela, grande, magnífica, onde virão
.
gerações pedir mercês à Virs;em . . . ,
.

D

O jovem clérigo olha para ele, surpreendido. A saúde de D. Bosco
4! desastrosa: cospe sangue, quase não se alimenta, já desmaiou Suas
vezes em" público; ainda há pouco anunciou ele mesmo a sua pró·
xima morte.
No meio dos seus rapazes que jogam, diz: ,
- Vamos erguer uma igreja magnífica
havemos de a chamar?

à

Mãe de Deus. . . Como

Cada qual propõe o seu noine.
- Não acertais!

a

Cbamá-Ja-emos

Igreja de

Maria

Auxiliadora.

uma invocação nova para o povo que não se rç:corda da' his-.
tória. A civilização europeia estava em perigo, os muçulmanos avan
çavam sobre o mundo cristão. O Papa Pio V ordenou que se invocasse
� Virgem cAuxílio dos Cristãos•, e orou pela esquadra de D. João de
Áustria que nas águas de Lepanto ia medir-se com a Meia Lua.
A vitória daquele dia memorável consagrou a devoção a Maria Auxi
liadora.
A fins do Abril do ano de 1864 coloca-se a primeira pedra noS
alicerces. A cara de D. Bosco resplandece de alegria. Prometeu pagar
alguma coisa ao encarregado das obras Carlos Buzzetti que tem de
abonar a quinzena aos pedrei�os.
D� Bosco tira pausadamente da sua batina aquela . velha bolsa
em que junta o donativo dos magnate'3 e o óbuJo da viúva e despeja-o
por completo na mão estendida do esperançado Buzzetti. Oito soldos.
Quarenta centavos!
Os que ouvem isto acham a cena um pouco forte. D. Bosco é
um temerário! D. Bosco não tem senso-comum! Vai falir! Há-de acabar
na cadeia!
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D. Bosco sorri com aquele sêu - sorriso feito de confian� em

Deus e - porque não dizê-lo? - de conhecimento das coisas futuras.
Vinte anos antes, numa noite de Março, tivera um sonho muito

comprido. A sua terrível. protectora. a Marquesa de Barolo, acabava
de o avisar que tinha de deixar livre o pequeno 1oca1 que até então
lhe emprestara. Com essa senten.ça na ca� adormeceu e sonhou

como se segue:

•Pareceu-me encontrar diante de m,im uma grande planície cheia

de rapazes · abandonados pelos seus pais, mal educados e corrompi

dos. Blasfémias, lutas. indecências.

Uma Senhora aparece junto a mim e diz-me:
- Aproxima-te deles e trabalha.

Como era possível trabalhar num descampado sem um mesqui

nho refúgio, sem a ajuda de ninguém? Disse-o à Senhora e e1a mos

trou-me Um prado:

-Trabalha ali!

- Mas isso não

é

mais do que um prado!

- O meu filho e os seus apóstolo::; nem um palmo de terren o ·

possuíam !

Comecei a trabalhar falando aos rapazes, pregando-lhes . . .

- � tudo inútil, senhora, enquanto não tenha uma. casa para os

recolher.

Ela levou-me mais acima.

- Olha!

Vi uma igreja de tecto baixo e para ali me retirei com os que

quiseram seguir-me. Depressa t.e tornou pequena. A Senhora indi

cou-me uma maior com uma casa contígua, e mostrando-me ao lado

um terreno disse:

- Esta terra foi regada com o sangue dos mártires de Turim,

Aventor, Octávio e Solutor. Quero que Deus seja aqui honrado de

maneira muito especial.

E pôs o pó exactamente no sítio a que se referia.

- Olha!

E eu vi um imemo templo com muitos edifícios à volta e uma

quantidade de pessoas que me ajudavam. A multidão de crianças

crescia de minuto pari minuto» .

Dez anos depois deste sonho, e m 1 856, um douto cónego, mon

senhor Gastaldi, que depois foi arcebispo de. Turim, realizou pro

lfferas inVestigações sobre História e s:obre tradições, e publicou um
livro onde concluía que os três soldados cristãos Octávio, Aventor

e Solutor sãíram dos muros de Turim e se refugiaram perto do rio

Dora.

Os

seus

per...eguidores

descobriram-nos

e

martirizaram�nos ·

perto do seu refúgio, no sítio que se chama 1Vale dos A.ssassiriados• ,
•Vallç occisorum•, e p o r corrupção d o termo, •Vai d'occo . . . •
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Quando o engenheiro Spczia apresentou a D. Basco o esboço
da futura igreja, viu que era a mesma que tinha visto no sonho.
E como não havia de confiar em vê-la acabada, embora tivesse
s6 quarenta centavos para pagar a primeira quinzena? A Virgem
queria que se fizesse e a.té lhe marcara o lugar com a ponta do pé;
era Wunto mais dela do que dele.
eTurim,
Génova. Bolonha, Nápoles - escreve D. Basco - mais
:a.i nda: Milão. Florença, Roma tendo experimentado o faVor da
Mãe das graças, invocada sob o nome de 11Auxílio dos Cristãosu,
demonstraram a sua gratidão com donativos. De mais longe ainda:
Palermo, Viena, Paris, Londres e Berlim. recorrer·am com súplicas.
Não me consta que· alguma fosse desatendida. . . Posso afirmar que
cada ângulo. cada tijolo desta construção recorda uma graça da rainha
dos céus».
Mas quantas vezes o milagre, fazendo-se esperar, submetia a rude
prova a fé do pobre · caixa da Virgem!
Um dia. em 16 de Novembro de 1 866, tinha impreterivelmente
que pagar 4.000 liras. Para não variar de costume não existia um
centavo em casa. Tempos atrás tinha recebido uma carta dum sacer
dote a quem 06 médiCos iam amputar um braço gangrenado. •Que
farei para salvar o meu braço? Imagine! Nunca mais poderei cele
brar Missa!11 D. Bosco responde com graça: .-Rogue a Maria Auxi
liadora e se se curar mande um tijolo para a il!:reja11.
Da estação do caminho de ferro trazem uma encomenda; abrem
-na: um tijolo! D. Bosco conta o facto e todos se precipitam a desPe
daçar o tijolo na esperança de encontrar dentro· o dinheiro que faz
falta. Nem um centavo!
Com cara de caso, mudos desde o início da cena, D. Rua e
outros saem a visitar os seus protectores a ver se conseguem reun.ir,
num último esforço, as 4.000 liras.
("
Depois de terem atravessado a cidade de ponta â ponta, subido
e descido inúmeras vezes aquelas esca�as de pedra que se usam nos
palácios turinetses. e de terem batido a muitíssimas portas, regressa
cada um por seu lado. por volta das onze, e despejam nas mãos
d� D. Bosco o resultado da peregrinação. Ao todo 1 .000 liras.
Estão consternados, mas nos lábios de D. Bosco há o sorriso
habitual.
- Depois do almoço sairei eu - com uma faca de papel junta
os minúsculos fragmentos de tijolo que caíram sobre a mesinha.
Se durante a minha ausência vierem receber. que esperem por mim . .
À uma hora, pega n o chapéu e sai. Mal desaparece chega ao
Oratório, à sua procura, um criado de casa rica.
O. Bosco anda depressa e o criado procura-o ao acaso por ruas
e pórticos da grande �idade.
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Na Porta Nuova dá com ele. mesmo de frente.
- Senhor D. Bosco, o meu amo tem urgência cm vê-lo.
- Vamos lá. Está doente o seu amo?
- Sim. há anos que se não levanta da cama. t:: muito caritativo . . .
Sabe que ele poderia ajudá-lo para a !:Ua igreja?
- Ah, sim?!
- Mas... é um pouco . . . diríamos desconfiado. Primeiro quer
ver factos; depois, abre a bolsa . . .
- O h minha mãe! - exclama D . Bosco d e s i para s i - eu fiz
ta-ntas vezes o que tu me pediste . . . Quererás fazer ·hoje o que te vou
pedir?
b. Bosco entrou no palácio onde o doente vivia há três anos
martirizado pelas suas dores, com a sensação de que a Virgem lhe
faria a vontade.
- Se eu pudesse sentir algum alívio faria qualquer coisa por si.
- Muito obrigado. O seu desejo vem mesmo a tempo. Prec�o
agora mesmo de três mil liras.
- Está .bem; consiga-me ao menos um pequeno alívio, e ao fim
d<' anO' dar-1has-ei.
- Mas é que eu preciso delas agora mesmo.
O doente muda a custo de posição, e olhando fixamente para
D. Bosco diz-lhe:
- Agora teria que sair, ir eu mesmo ao Banco Nacional, nego
ciar uns . títulos.. Já vê! t:: impossível.
- Não senhor; é possível - replica D. Bosco, olhando para o
relógio - são duas horas da tarde.. Levante-se. vista-se e vamos
lá, dando graças a Maria Auxiliadora.
- Este homem está doido! - resmunga o velho entre as mantas.
E em voz alta: - Há três anos que não me mexo da cama sem gritar
com dores, e o senhor diz que me levante? Impossível!
- lmpo:::sível para si, não para Deus . . Ânimo, cxpC'rimente . . .
Ao rumor das vozes acudiram vários parentes. O quarto encheu
-se. Todos pensam de D. Bosco o mesmo que pensa o doente.
- Tragam a roupa do senhor, que vai vestir-se - diz D. Bosco
- e mandem preparar o carro, porque vai sair. Entretanto nós rezemos.
· Chega o médico:
. l
- Que imprudência está a cometer?
Mas o doente não ouve ninguém, a não ser D. Bosco; salta d a
cama e começa a vestir-se sõzinho, ' só, ante o s olhos maravilhados
dos seus parentes, sai do quarto, desce as escadas e entra no carro.
D. Bosco vai atrás dele.
- Cocheiro, para o Banco Nacional!
No banco já �e não lembravam dele� quase o não conhecem.
Vende os títulos e entrega ao •caixa da Virgem• as três mil liras.
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Há muitas maravilhas destas na vida de D. Rosco.
Em 1866 era

Colocado

o último tijolo da enorme cúpula, e não

tardava a abrir-se ao culto o novo templo . . . Concebida com audácia
· e beleza, é ainda a mais ilustre entre centenas de formosas igrejas
salcsianas que ex�tem pelo mundo.
D. Bosco podia descansar.
- Descansar nós, quando o diabo não descansa? Descamaremos
na eternidade!
O bairro da Porta

Nuova,

onde anos antes fundara um Oratório,

estava infestada de valdenses e carecia de uma igreja capaz, porque

era uma porção nova da cidade, em pleno crescimento.
Tinha de se construir a nova igreja salesiana, em plano grande.
como D. Basco concebe as suas obras. De estilo romano-lombarda.
com 60 metros por 25 e capacidade para 5.000 pessoas. Quanto custa?
Milhões! O porta-meodas está como de costume; mas Pio IX disse

·lhe: •Adiante! A bênção de Deus não vos há-de faltar!», e deu-lhe

a primeira oferta: duas mil liras.
A igreja, que

é

uma das mais formosas de Turim, foi terminada

quando tão generoso pratcctor já não vivia. Outro Papa, Leão

XIII.

reinava em seu lugar.
Mas D. Bosco, por amor ao que se chamou João Mastai Ferreti,

dedicou-a a S. João .Evangelista.

D. Basco está velho e cheio de achaques. O novo Pontffice ouviu
contar que, para edificar um templo, fazia milagres às mãos cheias.
Em Roma, desde o tempo de Pio

IX,

havia . um templo em construção

dedicado ao Coração de Jesus, sobre o Esquilino, numa zona onde
não há igrejas católicas, mas que· já estava semeado de capelinhas
protestantes. Os alicerées concluíram-se, mas as obras pararam nos
alicerces. Erã necessária um taumaturgo com um crédito inesgotável

junto de Deus. Que venha D. Basco! O. Basco reaparece em Roma.

Chega ao

pé do Papa com as suas pobres pernas doridas e inchadas,

com -a cabeça atormentada por uma estranha doença que lhe deformou
os ossos do crânio, levantando-o como a côdea dum pão que leveda.

O Papa pede-lhe que tome a seu cargo a comtrução do templo.

D. Basco aceita.

O Pap3. abençoa-o com toda a alma. Como se fosse pouco com
prometer-se a construir etsse templo, D. Basco pede licença para edi
ficar alguma coisa mais.
- Que coisa?
- Um Oratório festivo. como os de Turim, e um grande1 colé-gio
de artes e ofícios, onde se po:sam recolher muitos meninos desam
parados . . .
- Oh, de todo o coração!
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MoStram-lhe os planos do templo; D. Bosco acha-os pequenos:
é preciso fazer uma coisa mais digna de Roma. para honrar o Cora
ção de Jesus . .
Volta a Turim. d á conhecimento aos seis conselheiros da Con
gregação do encargo que aceitou, e em vez da aprovação unânime
que espera, ouve mil objecções. Como ousa D. Bosco, velho e doente.
assumir um compromisso que abreviará a sua vida?
Não é só isso, também é preciso pensar que a igreja de S. João
Evangelista não está toda paga. Há uma dívida enorme por pagar.
que pes::i sobre a Congregação corno uma montanha.
O. Bosco defende o que fez e submete o assunto a votação secreta.
Realizado o escrutínio dá seis votos contra, e um só, 'o dele, a fávor.
- Votastes com prudência humana! Pensai agora que é o Cora
ção de Jesus que vai pagar as- dívidas; entregai-lhe a Ele o seu templo
e votai de novo.
Desta vez. sete votos a favor. Dedicam-se logo todos a angariar
fundos. Uma lotaria mOnstruosa, com oito mil prémios, cujos números
se espa,lham por toda a Itália, e até para além-fronteiras.
Sete anos depois - em Maio de 1887 -. o templo era consagrado
solenemente. Mais de uma vez D. Bosco tinha julgado que o não veria
terminado. Esse dia foi como a aurora da glória, que já estava pró
xima para ele.
Que longe estava no espaço e no tempo o seu caríssimo santuário
de Maria Auxiliadora! Eram passados mais de vinte anos. Que enorme
transformação a da Itália e a do mundo nesses anos!
E quantas novidades na história da sua Congregação, quantos
ataques diabólicos. quantas tristezas, que resplandecente vingança do
inferno, que, valendo-se dos homens, conspirou sempre contra ela!
e um amargo drama. . cuja história se vai revelando lentamente.
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A

polftica de Cavour tinha despojado o ·Papa da maior parte dos

seus domínios. Restavam.lhe apenas 2 1 4 milhas quadradas, e
a Cidack Eterna.
Morto Cavour, iria acaso o jovem rei de Itália, que se procla
mava o mais devoto filho do Pontífice,

renunciar

àquela

política

sacrflega? Poderia o Papa estar seguro de que ao abrigo dos tratados,
não lhe disputariam aque�e grão de areia,

onde assentava

os

pés?

Não, sem dúvida. As sociedades secretas não tinham terminado
a sua obra e Vítor Manuel não concebia o seu reino sem Roma poi
capital.

Mas há tempo para falar e tempo para estar calado; e ele cala
va-se para não irritar Napoleão, pois já não tinha a mão habilidosa
de Cavour para manietru:: o imperador.

Mas o 1Partido da acção•, cujo cabecilha era Mazzini, não pen

sava do mesmo modo. Com o lema •Roma, ou a morte», preparava
a conquista de Roma por todos os meios. contando com o prestCgio

militar de Garibaldi, que ao ver que Napoleão impedia os movimentos

d1.: Ví\or Manuel decidiu formar um corpo de voluntários, com os
quais expulsaria de Roma os franceses e o Papa.

Nas suas proclamações cobria· de maldições o imperador, cha

mando-lhe •assassino da liberdade» , •capitão de bandoleiros», e con
vidava o mundo para a cruzada contra o Papa, cancro da humanidade.
Vítor Manuel julgou conveniente .tranquilizar as potências sem
desalentar as lojas., e em 3 de Agosto de . 1 862 lançou também o seu
manifesto: dtalianos, no momento em que a França rende homena
gem ao bom senso da nação e reconhece os seus direitos, é doloroso

para o meu coração que jovens enganados e sem experiências, esque- '
cendo os nossos deveres de gratidão para com os nossos melhores
aliados, tomem como grito de guerra o nome de Roma, este nome
sobre o qual se concentram os nossos votos e os nossos esforços . . .
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Italianos. acautelai-vo� das imprudências culpáveis e das agitações
irreflectidas. Quando for o momento de acabàr a grande obra, a voz
do vosso rei far-se-á ouvir entre nós».
Naturalmente, nem Garibaldi nem Mazzini quiseram aguardar
que aquele rei prudente lhes indicasse a hora propícia para o ataque.
e os novos cruzados iniciaram na Sicília a campanha contra o Papa.
O emba·ixador francês intimou o governo de Turim a sufocar
n rebelião, e Vftor Manuel teve que enviar Cialdini contra Garibaldi .
O encontro das tropas d o rei com a s d o 1Condottiere• teve lugar
cm Aspromonte, a 29 de Agosto de 1 862.
Cialdini, que dois anos antes tinha ganho as minúsculas batalhas
de Castelfidardo e de Ancona contra o Papa. ganhou desta vez outro
nome para o pedestal do seu rej, derrotando Garibaldi, que ferido
num pé. caiu prisioneiro. Caltelfidardo, Ancona. Aspromonte e depo_is
Porta Pia. são as únicas jornadas cuja glória Vítor Manuel não teve
de compartilhar com aliado.; mais poderosos, que chamavam a si a
parte de leão.
! O imperado� ficou satisfeito e pôde fazer com mais liberdade
o jogo das suas duas poh't:cas: uma pública que o fazia aparecer
ante os católicos como d.efensor do Papa; outra, secreta, com que
ia a pouco e pouco satisfazendo a insaciável ambição de Vftor Manuel.
Obra desta política foi o acordo de 15 de Setembro de 1864,
pelo qu·a1 a França se obrigou a retirar as suas rropas de Roma, com
:i condição de que a Itália garantisse a segurança do Papa nos seus
domínios.
Isto era fazer do lobo guarda do cordeiro.
Por esse tempo, Bismarck urdia a união dos diversos reinos e
prirtcipados alemães à volta da Prússia, que viria a ser o Piemonte
da grande Alemanha.
A Áuitria. para Bismarck, tinha o pecado de ser uma potência
católica e fiel ao Papa. Tinha de ser eliminada da direcção dos povos
. alemães. Política i�popular na Prússia. mais ainda do que tudo na
Baviera, porque queria dizer guerra entre povos irmãos. Política teme
rária para uma potência de segunda ordem, como era a Prússia. Polf
tica impossível, se a Fr nça adivinhasse os fins últimos de Bismarck.
A França cortaria, com toda a certeza, a carreira do •Chanceler de
Ferro» .
Depois d e ter cometido a imprudência d e formar um vizinho
ambicioso e forte, seu rival no Mediterrâneo, era impossível que
Napoleão consentisse na formação do Império Germânico na sua
fronteira oriental, à custa da humilhação da Áustria, a única potên·
eia interes�ada em refrear a Itália turbulenta e unida.
Bismarck tinha um insolente desprezo por aquele pobre senhor
dos franc�es, vítima da sua incurável falsidade e da sua ilimitada
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ambição. Não era necessário enganá-lo; deixá-lo-ia enganar-se a ele
próprio. Morto Cavour, Bismarck sentia que não havia na Europa
um só estadista capaz de penetrar os seus segredos e de lhe desbaratar
os planos.
No balneário de Biarritz, como Cavour em Plombieres, Bismarck
falou com Napoleão JII, que com ele reformou o mapa da Europa.
Napoleão prometia permanecer neutral numa guerra da Prússia contra
a Áustria; mas exigia compensações. Queria o território que vai desde
o Reno ao Mosela. Queria também o Luxemburgo e a Bélgica. Por
sua parte, Bismarck nada lhe prometeu, mas deixou-o acreditar que,
·
na hora da paz, ele seria o árbitro das condições.
Imediatamente voltou-se para Vítor Manuel, que estava à beira
da falência, desmoralizado pelas dívidas ingentes e pelos déficits cró
nicos que os bens arrebatados a todos os converrtos da península não
tinham podido cobrir.
Falar ao rei-soldado doutra guerra, era pô-lo imediatamente do
seu lado. Mas . . . em que condições se comprometia a atacar a Áustria
na fronteira do Mlncio, ao mesmo tempo que a Prússia a atacasse em
terra alemã?
A 6 de '-Abril de 1 866 assinava-se em Berlim um tratado de
aliança pela soma 'de J 20 milhões de francos que a Prús:>ia adiantava
li. Itália. Veneza, a pérola do Adriático, ·ainda na posse do imperador
da Áustria, passa.ria para a coroa de Vítor Manuel.
As hostilidades começaram a meados de Junho. Embora Os
estadistas previssem uma nova guerra de trinta anos, durou um
mês apenas.
'
À frente dos italianos ll)archou o seu rei, ávido de glória, sen
tindo sobre ele oo olhos da Prússia, sua nova aliada. No quarto dia,
o arquiduque Alberto derrotou-o· em Custozza. Era o niesmo campo
de Patalha onde dezoito anos antes fora vencido seu pai. Carlos
Alberto, também pelos austríacos. Na frente alemã os assuntos mar
charam doutra maneira. Os prussianos ganharam a decisiva batalha
de Sadowa,, e o imperador Francisco José, sentindo Viena ameaçada,
ofereceu Veneza a Napoleão 111, para que a cedesse aos italianos se
depusessem as armas.
Vítor Manuel preferiu continuar a guerra, esperando uma mu
dança de sorte. Al6m disso, queria também anexar o Tirol.
Mas a sua esquadra foi destruída em Lissa, e Bismarck, sem
o consultar, e temendo que as complicações diplomáticas diminuíssem
o fruto da sua fulminante vitória, celebrou um armistício e a seguir
a paz, que foj assinada em Praga a 6 de Agosto de 1 866:
Como re:;ultado1· a Itália ganhava, pÕr fim, Veneza, e a Prússia
passava de 280 000 quilómetros, com 19 milhões de habitantes, a
352 � quilómetros, com 24 milhões de habitantes, formava a con-
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federação da Alemanha do Norte e adquiria a categoria e a força
de potência de primeira classe.
Napoleão, que presidia ao congresso da Paz, não obteve nenhuma.
compensação e B�smarck guardou, para o publicar em 1 870, o ras
cunho da nota em que pretendia a Bélgica e o Luxemburgo.
A paz de Praga fazia da França urna prisioneira entre as duas
nações, para cuja unidade havia contribuído, mas· cuja amizade nunca
ganharja, porque tinham interesses opostos aos seus.
Solferino

gerou

Sadowa.

Sadowa

não

tardaria

a gerar Sedan.

Pela sua parte, Vítor Manuel queria apagar a humilhante recor
dação das suas recentes derrotas com uma conquista que não fosse
devida nem

à

França nem

à

Prússia.

Contra o Papa, as suas armas costumavam ser mais venturosas.
Pois · bem, aí tinha Roma! .Jtália e falta, ma non e compiuta•,

tinha ele dito abertamente: a Itália está feita, mas não completada.

Napoleão, triste e doente, começou a compreender que a sua

decadêncja

nascia, da

Castelfidardo, se
·

traição

Vítor

ao

Manuel

Papa.
não

Se

não

tives ·e

permitido

tivesse acrescentado

os

seus

domínios com a maior parte dos Estados Pontifícios, não teria estado
em condições de oferecer

à

Prússia uma aliança útil contra a Áu�tria.

Agora a Prússia, engrandecida, começava a disputar à França a direc

ção política da Europll!. Aproveitando a lição desta história, resolveu
não permitir que Vítor Manuel despojasse o Papa do último pedaço
de terra.
Restava ao rei de Itália o recurso de voltar a caçar com o falcão.

Nos fins desse ano de 1866, a guarnição francesa abandonava Roma,

conforme o convénio de Setembro de 1 864, e Vítor Manuel, a 15 de
Dezembro,

anunciava perante o

Parlamento:

•O

governo

frands

retirou as suas tropas. Por sua vez, · o governo italiano respeitará o
território pontifício.»
Vamos a ver como cumpri u a sua promessa.

O Papa tinha constituído um pequeno exército de 10.000 volun
tários, jovens ardendo de entusiasmo e de fé, muitos deles nobres,

a quem a imprensa, a soldo das lojas. chamava os mercenários do
Papa.
Ga.ribaldi, em Caprera, onde parecia prisioneiro, guardado por
sete navios de guerra, pôde organizar os seus voluntários, não menos
entusiastas, abastecidos nos depósitos de armas do Piemonte e susten
tados pelos subsídios que as municipalidades italianas votavam, e por
subscrições da Inglaterra. Os seus lugar-tenentes iniciaram uma cam
panha de escaramuças que tinha por objecto fatigar e dizimar o,s
1.uavos pontifícios e fomentar a revolução em Roma.
A Europa· agitou-se. A França protestou, e Vítor Manuel, pare
cendo aceder ao convite dos que lhe recordavam o convénio de Setem-

"
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pôs

sob o comando de Cialdini 40.000 soldados e rodeou o pe

quenO territól'io da Igreja. apara o protegen) . .

A verdade é que as guerrilhas garibaldjnas passavam livremente ·

por entre as posições italianas, assaltavam as aldeias. cometiam toda

a espécie de violências, de incêndios. de saques e de assassínios, e

quando os zuavos acudiam retiravam-se para se irem refazer além

das fileiras do rei cavaleiro.

A farsa era exagerada demais e já ia fatigando os quase infati

1 2.000 homens que

gáveis diplomatas. Napoleão ameaçou mandar

tiriha em Toulon, se no prazo de cinco dias os garibaldinos não aban

donassem o território pontifício.

O ultimato pareceu causar espanto a Vítor Manuel. O gabinete

· Ratazzi

aprc;,entou a demissão, e foi

substituído

por

outro

que

Cialdini, •O herói de Castelfidardo11, formou. A comédia continuava.

Nisto soube-se que Garibaldi se tinha escapado através dos sete harcos

de guerra e que marchava sobre Roma à frente das suas legiões. A 26

de Outubro apareceu em Monte Redondo, pequena povoação. a �inco

léguas de Roma, defendida por um punhado de voluntários, quase
todos da famosa legião francesa de Antibes. Eram

323, e as tropas de

Garibaldi mais de 5.0<X>. Ainda assim, aguentaram-se durante onze
horas. Sõracnte chegà'da a noite, esgotadas as munições e quando

o incêndfo 'avrava nas diversas partes da cidade, levantaram a bandeira
branea. Os · sobreviventes caíram prisioneiros,

mas tinham atrasado

a marcha de Garibáldi.
°O Plano de Vftof Manuel era permitir que Garibaldi se apode
ra� de· Roma antes da chegada dos franceses. Queria pôr Napoleão

na presença do factb l:onsumado, política favorita de Cavour, que a
experjencia demonstrou ser sempre eficaz.
Os bt.avos · de!emores de

Monte Retoado

frustraram

o golpe.

A 29 de Outubro. as tropas de Napoleão desembarcaram em Civita
Vecchia, e a 30 ocupavam de novo a Cidade Eterna.
Garibaldi, 'entretanto, com

10000

homens e 2 canhões, entrin

cheirava-se na aldeia de M ontan:l, onde a

6000 soldados pontifícios com 6 canhões.

3 de Novembro o atacaram

A luta foi viva e rude. Os pontifícios, inferiores em número, não

teriam podido conquistar a posição sem a ajuda de 2000 franceses,
que aparecer1m ao entardecer. Pela primeira vez nas guerras de Itália
se sentiu o rumor estranho das espingardas cchassepots», nova arma
das tropas de Napoleão.

Postos em fuga os garibaldinos, o seu chefe correu a entregar-se

ao Governo italiano, que o aprisionou durante um mês para salvar
a:1 aparências, permitindo-lhe em seguida voltar à sua residência de
Caprera.
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Desta vez o falcão não caçou nada. A su� carreira estava con
cluída, porque o seu senhor já não precisava dele.
Vítor Manuel nota a decadência de Garibaldi e a de Napoleão,
e abandona-os como a um par de limões espremidos. Bismarck traça
-lhe um rumo e ele abandona o seu antigo aliado. Volta os olhos para
a Alemanha. Bismarck abrir-lhe-á o caminho de Roma que Napoleão
lhe fechou.
Deve à França a coroa da Itália; a Casa de Sabóia é aparentada
com os Bonapa-rte; Não se lembra

já que a princesa Clotilde foi en

tregue cpar dessus le marché» (palavras de Garibaldi) quando Cavour
vendeu a Napoleão, Sabóia e Niza?
Oh, sim lembra-se! Mas, mais do que pai, é rei, e quer completar
o seu reino. cl'ltalia e fatta ma non e compiuta11. No destamento polí
tico do cavaleiro Walpol, Conde de Oxford e ministro de Inglaterra•
(dois tomos, publicados em Amsterdam em 1 767), exactamente cem
anos antes de Montara, há um capítulo relativo ao Piemonte em que,
com uma clarividência de mago ou de poeta, se descreve o nosso rei
cavaleiro devoto e soldado que também naqueles tempos se chamava

Vítor, mas não passava de rei da Sardenha. Não é uma censura, é um
elogio à habilidade maquiavélica da Casa de Sabóia. Um parágrafo

diz o seguinte:
cPara o rei da Sardenha se engrandecer basta·lhe ser suficiente
mente hábil para aproveitar as ocasjões: quanto a isto, bem se nota
que até agora nada há que reprovar neste ponto ao governo de Turim:
esta corte pão se alia senão com quem lhe oferece mais.
•Segundo este sistema, nenhum aliado lhe é oneroso. Todos são
mais ou menos úteis; por pouco que se examine a conduta desta nação
durante mais dum século, descobrir-se-á que a sua política está imprec
nada da subtileza do ar que respira.
•Numa potência assim constituída, não há vínculo de sangue que
o gume do jnteresse não corte. Assim, as considerações que ela tem
em relação às alianças formadas por casamento, estão sempre subor·
dinadas -aos interesses 'do Estado.

•Na situação presente, os Estados que formam a Itália podem

considerar.se como a ostra disputada pela Casa de Áustria e

pela

Casa dos Bourbons. Não poderia suceder que o rei da Sardenha vies.1e

a fazer (ao mesmo tempo) de juiz e de parte e deixasse as cgnchas
às duas potências rivais?» (Recorde-se que a Itália estava eiitão, e at.6
aos tempos de Vítor Manuel, divididai em sete ou oito pequenos
Estados).

·

Como o nosso Vítor Manuel era um homem de costumes menoe
recomendáveis, divulgou-se o dito de · que não era filho de Carloe
Alberto mas um substituto do verdadeiro filho, morto no inc!odio
do palácio.
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Parece-no5 que a pintura diabõlicamente profética do cavaleiro
Walpol. é um irrefutável •pedigree» do rci •ga1antuomo». Não há
vinculo de saoiut que o fio do interesse não corte! Não se alia senão
com quem lhe·oferece mais! Duas notas atávicas. que se encontram
no filho de Carlos Alberto ainda mais acentuadas do que no pai.
Bismarck, que tinha burlado as ambições de Napoleão Ili no
Congresso de Praga, previu a guerra de 1 870 entre a França e a
Prússia três anos antes dela estalar.
Não poderiam ter outro sentido as declarações em que o impe
rador anunciava que os iratados de Viena de 1 8 15, em que se haviam
fixado as fronteiras da França. tinham deixado de existir. Faziam
coro a estas declaraçõe! as dos ministros franceses De Moustier e
Rouher. que reclamavam uma parte das recentes conquistas da
Prússia; e as do marquês de la Valette, ministro do Interior. que,
numa circu1ar. preparava o povo para novos armamentos . . Para
criar no México um império filial do seu. Napoleão Ili tinha com
prometido boa parte do i:;eu exército sem conseguir manter a coroa
n:.i fronte do desventurado arquiduque Maximiliano de Á ustria a
quem finalmente abandonou e que foi fuzilado em Querétaro a 19 de
Junho de 1 867. Agora que os seus diplomatas de Berlim lhe anun
ciavam que o exército alemão tinha 1 200 000 homens, Napoleão
s·crttia a falta das legiões desfeitas. dos tesouros dissipados e do pres
tígio- militar perdido em tão louca aventur'a. Má preparação para
uma guerra.
Procurou alianças na Austria. na Rússia, na própria Itália. pro
metendo a Vítor Manuel a retirada das tropas france�as de Roma.
Era tarde. O rei-cavaleiro tinha fechado o tratado com Bismarck, que
1dhe ofereceu maisn.
Para já, Vítor M anuel entendendo-se com Bismarck evitava que
Birmarck se entendesse com Mazzini, quer dizer, com a Revolução,
com a República.
A 16 de Setembro de 1 868. Mazzini respondia a um alto persona
gem prussiano, que de Flore"nça (capital da Itália de então) lhe pedia
a sua opinião. E assim dizia o chefe do Partido de' Acção:

11Creio a guerra provável e:;te ano. Bem entendido, o Governo
Italiano será neutral ou estará com a França.
•A guerra contra a Prússia não só está decidida no ,,espírito de
Luís Napoleão, como até será imposta pelas circunstâncias. A pala
vra •guerra à Prússia1.1 foi imprudentemente lançada entre os oficiais
dos quartéis. Luís Napoleão perde terreno em França de dia para
dia. Não tem outra defesa senão o exército, que o abandonará se
ele o engana.
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11Para o atrair. para desviar os espíritos com o fant·asma da glória
e das conquistas. das questões de liberdade. vê-se a jogar na guerra
a sua última cartada.

11A Alemanha não pode esperar do Governo italiano outra
atitude �enão a neutralidade ou a hostilidade. Se julga poder aliá-lo
a si contra a França está cega; não conhece o rei nem os mi nistros
nem o elemento oficial. Por receio d a opinião pt'Jblica o Governo
italiano começará talvez por ser neutral. Mas no dia em que a França
queira obter o seu concurso bastar-lhe-á dizer: •Entrego-vos Roma»,

e nesse dia o país seduzido deixará o governo fa1.er tudo o que quiser.

11.0 verdadeiro segredo da segunda expedição de Roma foi pre
cisamente a necessidade de procurar uma prenda de aliança para a
projectada guerran.

Já no ano anterior o próprio M azzini entregara em Florença

ao conde Usedon, embaixador da Prússia, urna nota secreta diri
·
gida a Bismarck. Nela lhe anunciava a ·guerra de França, aliada com
a Itália contra a Prússia, e pedia um milhão de francos. e duac;; m i l
espingardas de agulha para provocar a revolução e deitar Vítor M anuel
por terra.
nNão tenho garantias particulares para oferecer. A minha vida.

o fim pelo qual trabalho há trinta anos, são o penhor da minha fide
lidade às obrigações que contraio . .
11. 0 apoio material, pelo menos e m parte. deve ser entregue antes
que se executem os projectos bonapartistaS. .. Para já quinhentos

mil francos. Quanto às espingardas. depois de feito o convénion.
Bi� marck não deitou em saco roto os avisos nem a proposta d e
M azzini; mas ao mesmo tempo q u e mantinha com e l e correspon
dência por intermédio de amigos secretos e fidelíssimos. abria com
Vítor Manuel aquelas subtilíssimas conversações que afastaram este
definitivamente da aliança francesa, sem que Napoleiio desse por isso.
Nem a Rússia, que f1ãO perdoava as suas derrotas <la Crimeia,
riem a Áustria, que não esquecia Solferino. quiseram entrar nas nego
ciações do . decaído imperador, que, para garantir a sua dinastia. i a
provocar a guerra q u e Bismarck desejava de todo o coraç:i o.
Nestas circunstâncias Napoleão qujs ver se o seu povo sancio
nava a sua política. A 8 de Maio de 1 870 realizou-se o famoso ple
biscito. em que 7 200 000 cidadãos depositaram um e:simo nas urnas.
contra um J 500 000 que depositaram um 11.nãolJ . O entusiasmo oficial
pela guerra tinha contagiado a imensa maioria. nas vésperas da
enorme catástrofe. Isto não acrescenta a fé nos plebiscitos. Só faltava
a ocasião. Napoleão não teria que puxar muito pela caheça porque
Bismarck ia ajudá-lo a encontrá-la.
Foi a questão espanhola. O general Prim, que tinha derrotado
Isabel II, ofereceu a coroa de Espanha ao príncipe Leopoldo Hohen-
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zollem, da Casa Real da Prússia, e Bismairck influiu para que a acei
tasse. Fúria do imperador! Um rei prussiano em Espanha punha a

França entre dofs fogos. Vetou a candidatura de Hobenzollern, e
exigiu que Guilherme 1 fizesse o mesmo.

Bismarck deu contra-ordem. e pareceu acatar o veto imperial,

e Guilherme 1, que vacilava ante Uma nova guerra, não opôs djfi

culdadcs e mandou anunciar oficialmente que o príncipe l .eopoldo

renunciava ao que já tiriha aceitado.
Demonstração de timidez

ou de debilidade,

que

inflamou

a

arrogância de Napoleão. A opinião favorável · à guerra tinha ganho

muitos adeptos na França. O entusiasmo nos quartéis contagiou a rua.

cA Berlim», gritava:se em toda a nação.

Napoleão aproveitou o estado dos espíritos para dar um golpe

teatral, à maneirai do outro Napoleão, um �olpe que não só rebaixasse

O geu inimigo, mas que também o humilhasse: exigiu do rei da Prússia
o compromisso de que nunca mais permitiria a algum príncipe da sua
C3tU aceitar uma nova candidatura. O duque de Grammont, ministro

das Relações Exteriores, redigiu com efeito o rascunho dumâ carta
que o rei devia assinar,

Benedetti, embaixador francês, a

quem já vimos actuar com

Cavour, aipresentou o singular papel a Guilherme I. Inútil · ponderar
a indignação do velho rei. Por duas vezes Benedetti voltou à carga,
mas o rei negou-se a recebê-lo.

O governo francês tomou esta negatjva como um insulto, e a

19 de Julho de 1 870 declarou a guerra. Bismarck tinha o que desejava:

uma guerra, frente a frente, com a França, ante a Europa consternada,

que ao ver duas nações de 40 milhões de habitantes entrarem num
conflito acreditava já no advento da revolução universal.

Só Pio IX se animou a oferecer-se como medianeiro da paz, antes

que as hostilidades começassem:

•Parecer-vos-á estranho - escrevia ao rei da Prússia - que nos

dirijamos a Vossa Magestade com esta carta..

Esta mediação é-vos

oferecida por um monarca que não vos pode suscitar inveja, e que,

por outra parte, pode merecer confiança pela influência moral e reli

giosa de que é centro . . . ,,
Ao

imperador

da

França

escreveu-lhe

nos

mesmos

termqs.

Guilherme, apesar de protestante, respondeu�lhe com emoção e cor

tesia:

cNão me surpreenderam, pelo contrário,

comoveram-me, as

" Palavras traçadas pela vossa mão para me fazerem ouvir a voz do
Deus da paz . . . Deus é testemunha de que nem eu nem o meu povo

desejámos nem provocámos esta guerra. . . Pegamos na espada para

defender a independência e ai honra da pátria. .

Se Vossa Santidade

pudesse oferecer-me da parte de quem tão inopinadamente declarou

a guerra, a certeza de disposições sinceramente pacíficas e garantias
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contra a rertovação de semelhante violação da paz. não seria cu que
me negaria

a

aceitá-las

das

mãos de Sua Santidade. . . 11

veneráveis

Napoleão respondeu secamente. por intermédio do seu embaai

xador, que a excitação dos ânimos em França não lhe permiti" fechar
·
a contenda paclficamente.
Nem nesses momeritos se desenganou de que o tinham d,eixado
só; e para pôr Vítor Manuel do seu lado, mandou retirar de Roma

a guarnição france:a que defendia o Papa. Não era que o seu enorme
exército aesperto e mais que esperto», como dizia o ministro da Guerra.
necessitasse daquele punhado de tropas. Era outra � razã.o, e a�im

o afirmava o duque de Grammont na nota de 3 1 de Julho: •Não
evacuamos o estado romano por necessidade estratégica, mas sim Por
uma

evidente

nece:sidade

política . . .

Temos de conservar as boas

disposiçõe<i do gabinete italiano . . . •
Equivalia a dizer a Vítor Manuel:

cDou-te a Roma do Papa.

se a queres, em troca da tua ajuda, como me deste Niz.a e Sabóia
em troca da minha . . . »
O

rei

cavalheiresco

e soldado · era

muito mais ladino do que

Napoleão. Tinha trocado a bóina francesa, por um capacete prussiano,
mas queria ver, antes de agir, como andavam as coisas.
O generalísiimo

prussiano.

Moltke,

não o fez esperar muito.

De 2 a 6 de Agosto saíram do Estado romano os últimos guardiões
da

indenendência

pontifícia.

Essas datas assinalam as

últimas der�

rotas de Napoleão: Wissembourg. Froeswiler, Forbach . . . No dia

2

de

Setembro. o imperador capitulava em Sedain e caía prisioneiro de
guerra com 80.000 soldados. Em vão o seu enviado tentou cc;>nvenccr
Bismarck

a obter

uma

rendição honrosa.

Bismarck

interrompeu-o

duramente: •A França em dois séculos declarou trinta vezes a· guerra
à

Prússia. . .

Não

Sedan? Nunca�

pudestes

perdoar-nos

Sadowa . .

Perdoar-nos-eis

É necessário que a França seja castigada pelo seu

orgulho e pelo seu caráctt:r agrassivo e ambicioso.• E, sem misericórdia.

ditou as condições da capitulação. A 4 de Outubro o segundo Im.Xrio

terminara e coffieçava a terceira República.

Esta é a minha hora!, disse de si para si Vítor Manuel. Ordenou
a prisão de Mazzini em Gaeta; para desbaratar as suas intrigas e
escreveu ao Papa uma carta que não teria feito corar aquele Mazzini

do ano J 848, autor da outra que já citámos.

•Beatíssimo Padre: Com afec;to de filho, com fé de católico. com

lealdade de rei. com ânimo de italiano, dirijo-me ao coração de Vossa
Santjdade.
cAproveitarido-se da guerra que desola o centro do continente,

o

partido da· revolução cosmopolita cresce em audácia e em impu�

dicícia . . .
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cEu sei, Beatíssimo Padre. que a grandeza do vosso ânimo, nunca

será menor que a dos acontecimentos; mas eu, como rei católico e

italiano, guarda e garaintia, por disposição da Divina Providência

e por vontade da nação, dos destinos de todos os italianos, sinto-me

no dever de tomar, di3nte da Europa

e

do catolicismo, a responsabi

lidade de manter a ordem na península e a segurança da Santa Sé.
«O estado ·de ânimo, Beatíssimo Padre, dos povos que Vossa

Santidade governa, a presença entre eles de tropas estrangeiras, são

um germe de agitação e de perigo evidente. .

•Vejo-me pois na indeclinável necessidade, para

segurança da

Itália e da Santa Sé, de que asi minhas tropas que já guardam as

fronteiras, penetrem e ocupem as posições indispensáveis para segu
rança de Vossa Santidade e para salvaguarda da ordem. Não veja

Vossa Santidade nisto um acto hosti l . . . »

E m resumo, o rei cavalheiresco, de.voto e soldado, mostrava-se

aflito por tropas estrangeiras, os voluntários do Papa, poderem cons
pirar contra ai vida do Papa, e estava impaciente por penetrar em

Roma com os heróis de Castelfidardo e de Ancona, para salvaguardar

tão preciosa existência.
de

Não importava que o Convénio de Setembro previsse a formação

um

exército

pontifício,

composto

de

voluntários

estrangeiros�

também não tinha jmportãncia que o artigo primeiro do dito con
vénio dispusesse:

Santo Padre

•A Itália obriga-'Se a não atacar o terri tório do

e a impedir pela. força todo e qqalquer ataque exterior

contra o dito território . . . » Importava menos �inda que milhares de

soldados e entre eles muitos piemonteses, tivessem sucumbido nos•
campos da Crimeia, para manter contra a Rú :::sia e em favor da
Turquia o princípio da
interna. doutro.

cnão-intervençào»

dum Estado na política

O impetuoso amor de Vítor Manuel impele-o a considerar como

papel molhado os compromissos que têm a sua assinatura, e até a

impor ao Papa, com tiros de canhão, a sua cavalheiresca protecção.
O conde Ponza de San Martino é o enviado que vai entregar a

Pio IX a carta de Vítor Manuel. Pio IX acolhe-o com carinho, fafa

-lhe de um irmão jesuíta que o conde tem, e depois de ler a carta

exclama, com pungente sarcasmo:

- Sepukro branqueado! Eis até onde a revolução faz descer um

rei da Casa de Sabó.ia . . . Não bastava à revolução destronar os reis

' ou dccapitá-Jos; agora precisa de os envilecer.
E respondeu em pouoas linhas ao rei:

cNão entro nos pormenores da vossa carta, para não renovar

a dor que a sua leitura me causou. Bendigo a Deus, que permitiu a
Vossa Majestade encher de amargura o último período da minha

vida . . . Não posso admitir certos pedidos . . . Ponho-me nas mãos de
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Deus, pedindo-lhe que conceda muitas graças a Vossa Majt'llllde,
o livre de perigos e lhe dispense a misericórdia de que necessita.•
Vítor Manuel, que adivinha o que lhe responderão. não espera
pela resposta do Papa. A 1 1 de Setembro dá ordem às suas tropas
dt avançarem por terra e por mar. Também por mar! Porque se o
seu exército quer desforrar-se de Gustozza, a sua esquadra quer fazer
esquecer a derrota de Lissa.
O general Rafael Cadorna, um apóstata, antigo cónego de Milão,
comanda as tropas do rei, e cerca Roma com 60.000 soldados. O gene
ral Klanger comanda as do Papa, que contam 9.600.
Nas vésperas da batalha, o FPapa escreve a Kanglet esta magnifica carta:
e.Senhor General: agora que se vai consumar um grande sacri
légio e a maior de todas as injustiças, e as tropas dum rei católico,
sem provocação, nem sequer com a aparência dum motivo, cercam
a capital do mundo católico. sinto, em primeiro lugar, a. necessidade
de lhe agradecer a si, Senhor General, e a todas as nossas tropas, a
sua generosa conduta e a adesão à Santa Sé, e a vontade de se con
sagrar inteiramente à defesa. desta metrópole. Sejam eStas palavras
um documento solene que certifique a disciplina, a lealdade, e o valor
das tropas ao serviço desta Santa Sé.
e.Quanto à duração da defesa, sinto-me no dever de ordenar que
se limite a ser um protesto, suficiente para que se veja. a violência,
e nada mais; isto é, que aos primeiros tiros de canhão se iniciem
negociações para a rendição.
•No momento em que a Europa deplora vítimas numerosíssimas,
consequência duma guerra entre duas grandes nações, não se diga
que o Vigário de Jesus Cristo, ajnda que assaltado injustamente, con
sentiu no menor derramamento de sartgue.
«A nossa causa é de Deus, e nós pomos nas suas mãos toda a
nossa defesa. Abençot>-o de todo o coração a si, Senhor General,
e a todas as tropa:>. Vaticano, 19 de Setembro de 1870.1
No dia seguinte, o histórico dia 20 de Setembro, às 5 . 15 da
manhã, as baterias do general Cadorna bombardeiam a cidade pon
tifícia. Os canhões do Papa respondem.
Às Oove e um quarto, uma brecha de trinta m etros abre-se
naquela muralha que tem quinze �éculos de existência, e Cadorna
lança dois regimentos ao assalto.
Kangler mandou a notícia ao Vaticano e espera a ordem de
entabular negociações; mas, entretanto, os zuavos repelem o assalto
com um fogo violento, que faz retroceder o adversário. e.Viva Pio IX•,
gritam, e ao grito de e.Viva Sabóia.•, os piemonteses voltam à carga.
Os zuavos preparam as baionetas . . . Nesse momento, K3ngler manda
cessar o fogo e levanta a bandeira branca.
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À mesma hora, todo o corpo diplomático escuta comovido as •
palavras do Pontifica:
uSenhores, dei ordem de capitular.. Abandonado por todos,
tarde ou cedo sucumbiria. Para quê verter mais sangue? Vós sois
testemunhas, senbores, de que o estrangeiro não entra aqui senão pela
força; que se franqueia a minha, porta, é arrombando-a; isto basta-me;
o mundo sabê-Jo-á e a História o dirá um dia . . . Não choro por mim.
mas por esses pobres filhos meus que quereriam defender-me . . . •
Com efeito, a ordem de cessar fogo encheu de consterriação
os zuavos que tinham jurado morrer por Pio IX. Muitos tinham caído
já. e muitos ma s invejavam esta sorte.
Mas foi forçoso deixar livre a brecha da Porta Pia ao vencedor.
A'ssim caiu Roma e com ela perdeu Pio IX o último grão de areia
sobre o qual assentava os pés. Ateus, protestantes de todo o mundo.
aplaudiram a conquista de Vítor Manuel. Garibaldi bateu os dentes
por não ter sido ele a ganhar a glória da Porta Pia.
No coração dos sectários brotou a esperança de que Pio IX seria
o último Papa. Mas Vítor Manuel não passava de um episódio na
luta secular do inferno.
A Igreja conhecia o rosto de outros perseguidores mais temíveis
ainda. Tinha visto Nero e Diocleciano. Constâncio, Leão e Isaura.
Henrique IV e Frederico II. Arnaldo de Bréscia e Cola de Rienzi.
Filipe IV e Luís da Baviera. E tinha visto o maior de todos:
Napoleão 1.
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M homem de carne e osso pode ser infalível? Um homem nascido

como todos os outros, do barro distante que Deus amassou

no sexto dia, que herdou as paixões e o pecado de cem gerações,

pode Conhecer a verdade absoluta e estar isento de engano e ser incapaz

de mentira?

E esse homem é o Papa? Esse homem foram todos os Papas,

tanto Pedro e Gregório VII e Pio V, como Bento IV e Alexaadre VI?
E quem se apressa a declarar isso como um dogma em que todos

devemos acreditar sob pena de anátema? Pio IX!, no preciso momento
cm que se afunda o seu trono temporal e a História mostra que a sua

política não foi jnfalível.

Absurdo, absurdo! Em vão os teólogos respondem que não é

uma verdade nova; que no seio da Igreja a infalibilidade do Papa

foi uma traição constante, mas que só é infalível o ma1gistério do

Papa, e não o ministério; quer dizer que não pode enganar-se quando
ensina o que se deve crer ou praticar, mas sim quando fala ou ordena
como soberano.

O liberalismo não compreende, e resolve responder ao Concílio

do Papa em Romaicom um anticoncílio em Nápoles.

Os

mais

Micholet,

E

neste

famosos

Quinet,

livre-pensadores

Littré,

anticoncílio

Garibaldi,

da

época

Ausónio,

definiam-se o s antidogmas

todos os que alardeiam de livre-pensamento.

aderiram

Franchi,

a

ele:

Gianni . . .

obrigatórios

para

Os governos irritam-se. A França de Napoleão III, a Itália de

Vítor Manuel, a Prússia de Bismarck, a Baviera de Luís li, são um

mar de controvérsiôilS e de projectos para salvar a liberdade moral

do mundo.

Doutrina constartte da Igreja, a infalibilidade do Papa não era,

contudo, doutrina unânime. Como quase todos os dogmas antes de

serem definidos, havia quem não acreditasse.

No século XV, o episcopalismo; no século XVII, o galicanismo

e o jarisenismo; no século XVJII, o febronianismo, negaram o magis-

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

252

D. Busco

tério infalível do sucessor de Pedro, atribuindo-lhe essa infalibilidade

só quando contava com o conrentimento dos bispos. A Igreja era
infalível; mas não a pessoa do Papa.

Se nos lembrarmos de que o grande Bossuet, quase um doutor

da Igreja, na assembleia dos bispos e arceb.ispos francese,; revoltados

contra a primazia do Papa,

em

t 682. foi o redactor da famosa

cDeclaraçãou, espécie de confissão de Aubsburgo da nova heresia,

pode compreender-se como o galicanismo estava arraigado em França,

com tão ilustre antecessor.

Dois Papas, Alexandre VII ( 1 690) e Clemente IX (1 7061, con

denaram a Declaração galicana; e, apesar disso, o galicanismo. que

fazia da Igreja f'Íancesa uma Igreja mais dependente do rei ou do

imperador que do Papa, tinha chegado até aos tempos de Pio IX,

aumentando o seu caudal com as águas turvas do jansenismo que

()C apressou a confundir-se com ele para salvar pelo menos algumas

gotas da sua doutrina.

Na Bula da• convocatória do Concílio Vaticano, nada se dizia

acerca da infalibilidade; mas não tardou em saber-se que uma grande
maioria dos bispos desejava que esse ponto se defi nisse como dogma.
O Concfüo devia abrir as suas sessões a 8 de Dezembro de 1 869.

E eis que a 6 de Fevereiro esta.la, como uria homba, a correspon
dência da França nas páginas da Civiltà Cartn/i('a.

E�e jornal, redigido em ·Roma pelos padres jesuítas e que passa

pot órgão do Vaticano, anuncia que

«O

Governo Francês teme que

o concnio defina o dogma da infalibilidade pontifícia, porque consi
dera cissa doutrina contrária

à constituição do Estado11 .

Nos pormenores da correspondência notam-se. se não a mão, pelo

menos ars informações do Núncio em Paris. monsenhor Chigi. Como
publicaram os jesuítas isso, que irá dificultar a acção diplomática?

O Papa mostra-se desgostado.

Como se isso não bastasse. a mencionada correspondência acres

centa: cNo que se refere à infalibilidade, os bispos franceses pensam

como o resto do episcopado católico do mundo. Se há alguma excepção,

não tem importância. Os 11verdadeiros11 católicos desejam ardentemente
uma confirmação positiva do cSyllabus» e a

Proclamação

da infali

bilidade, a fim de sepultar definitivamente a desventurada Declaração

de 1682, que foi a inspiradora do galicanismo. »
-

A verdade, porém, é que, embora a maioria dos bispos franceses

fosgem

partidários

da

proclamação

da

infalibilidade,

não

dizer-se que os que lhe eram adversos careciam de importância.

podia

Eram numerosos e chefiados por homens ilustres, como o arce

bispo de Paris, Darboy, o bispo de Orleães, Dupanloup, e contavam

•

nas

suas filas os bispos M a ret, Guibert, Lavigerie e muitos outros;

cstimuJavam-nos de fora, com artigos e folhetos. personagens como
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o abade Gratry, o conde Montalembert, o superior dos carmelitas,
Jacinto Loyson, que não tardou em abandonar o hábito. Estava com
ele3 o imperador, que via com maus. olhos a extinção do galicanismo,
que lhe dava certas faculdades

de pontífice, com uma sombra de

infalibilidade.
Esta opinião não se referia à doutrina em si mesma, mas à opor
tunidade de a d efinir como dogma. Os mesmos que afirmavam crer
na infalibilidade do Papa, defendiam que não era oportuno declarar
fora da Igreja os que não acreditavam nela.

Uma forte luta se seguiu ao artigo da Civiltà. O galicanismo uti

lizava o bem provido arsenal de Bossuet para travar a sua última
batalha: a velha heresia· resistia a morrer.
Dia após dia apareciam novos adeptos,

SI! lhes chamou.

cinoportuoistas•, como

Declararam-se inoportuni.stas, na sua maioria, os

bispos al emães, austríacos. húngaros.

norte-americanos

e

orientais.

O chefe da oposição na Alemanha era o preboste da Catedral d e
Munique. o famoso teólogo Dull.inger, homem d e vasta ciência, que
terminou, como tantos outros, na apostasia, mas que não conseguiu
chegar a ser o que no seu imenso orgulho sonhara:

o I.utero do

século XIX.

•

A Igreja parecia ameaçada por um cisma. Era a histófia dé todos
os Concílios. Diante de cada dogma. que ela define. eleva-se fátalmente
a heresia. que o nega. Do seio de todos os Concílios - Niceia. Cale

dónia, Constantinopla - surgiram herejes. Pio IX assistia

impertur

bável aos prolegómenos da formidável assembleia.
Dizia, sorrindo: cEm todos os Concílios há três fases: a fase do
dia.bo, que é curta; a dos homens, que é mais ou menos comprida;
e a do Espírito Santo, que tem a última palavra. Estamos na fase
do diabo.»
Era a primeira vez, em três séculos depois do d e Trento (1S4S
- 1 563). que se convoçava um Concílio ecuménico geral, ond'e teriam
assento os patriarcas e os bispos do rito oriental, juntamente com os
cardeais, com os arcebispo.s e com os bispos do rito latino. E ainda
havia a esperança de que acorressem os cismáticos das igrejas orien
tais,

que Pio

IX

convjdou

também,

pedindo-lhes

que

fossem ao

Concnio do Ocidente e d e todo o Universo, como os seus pais tinham
acudido ao segundo de Leão e ao de Florença. Mas o czar da Rússia.,
de quem dependiam, impediu o movimento de aproximação a Roma,
em que começavam a interessar-se numerosos bispos cismáticos.
Noutros séculos. os Pontífices costumavam convidar os reis e os

imperadores, que enviavam ao ConcHio os seus representantes. :\ ex

periência de Paulo I l i , que convoca,ra o de Trento, serviu a Pio IX.
Naquela ocasião, mais do que para ajudar, os príncipes tempora.ia
tinham aproveitado o convite para suscitar uma sementeira de qu•
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tõ� e dificuldades que prolongaram a augusta assembleia dezoito
anos. Se fizerem isto monarcas tão piedosos como os daqueles tempos,
que não teriam feito Napoleão, Vítor Manuel, o general Prim. que
governava em Espanha, Luís da Baviera, industriado por Dõllinger,
Bismarck, embebido do ódio luterano, se lhes tivessem proporcionado
a ocasião? Pio

IX pôs os costumes de lado, e nem lhes pediu o seu

parecer, nem os convidou. Os Governos sentiam a virilidade dessa
atitude

e

fomentaram

correntes

oposicionistas,

esperando

fazer

fracassar os desígnios que se atribuíam ao Papa.
Queria parecer infalível aos olhos de duzentos milhões de fiéis?

Com que propósito? Para Sle imiscuir na política das nações, para
desligar os cidadãos da fidelidade aos seus príncipes, para tentar,
como na

Idade Média� destronar

um

imperador com uma

bula?

Ai dele!

Interpelado no Parlamento francês, o ministro da Instrução Pú

blica tranquiliza os espíritos inquietos, garantindo-lhes que a grande
maioria do episcopado e do clero é contrária

à infalibilidade.

Enquanto de todos os lados acodem a Roma os bispos, alguns
deles tão pobres que têm de viajar a

pé, como os antigos peregri

nos,. e arranjando com as suas próprias mãos o seu calçado e o seu
vestuário, os teólogos ci.ue vivem a dois passos de Roma têm tempo
de discutir a queistão.
O abade Gratry escreve virulentos artigos em que acusa a Santa

se de ter falsificado documentos e afirma que o Papa pode errar

em matéria de fé, citando o exemplo do Pontífice Honório que
aprovou o monotelismo, condenado mais tarde como heresia.
Dom Gueranger, abade de Solesme3, e outros teólogos e histo

riadores, respondem-lhe a esclarecer aquele epi·sódio da História da
Jgrej� obscurecido pela literatura capciosa dos gregos.

O cónego

Dõllinger ataca também a infalibilidade como doutrina sem tradição

dentro da Igreja.

Exactamente como Lamennais, Dõllinger tinha esperado horas
que Roma lhe não concedeu. Os seus panfletos, cheios de ciência
teológica e de paixão terrível, pegam fogo

à Alemanha e clectrizam

Dupanloup. Não faJta quem trema perante as suas invectivas, nem
quem

descubra no apaixonado cónego de Munique o Lutero do

século XIX, que descarregará sobre o Pontificado o golpe de miso
ricórdia.
Dupaoloup, como uma lariçadeira entre a França e a Itália, entre

a Itália e a Alemanha, tece a insidiosa oposição dos iooportunistas,
que, sem se atreverem a tanto como Dõ11inger ou como Gratry,
anunciam catástrofas no caso de se chegar a proc1amar urri dogma
que parece repugnar aos terhpos modernos. A sombra de Bossuet,
como uma montanha, oculta-lhes o sol de Roma!
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As suas campanhas começam a infiltrar a dúvida nas consciên
cias católicas, o que apressará a decisão do Concílio: •Quod iono
portunum dixerunt - exclamará OI bispo de AngoulCme, monsenhor
Cousseau - necessa,rium fecerunh (os que dizia que era inoportuno,
tornaram-no riecessário).
Assim chegou o dia 8 de Dezembro de 1 869, festa da Imaculada,
em que Pio IX inaugorou o XX Concilio ecull).énico.
DiS6eminados por todo o mundo, existiam 1 .044 persona�ens
convocados para o Concflio. Concorreram 758, entre eles 49 cardeais,
1 3 patriarcas e primados. 1 22 arcebispos; os restantes eram bispos
e gerais de Ordens religiosas. Muitos eram velhos e decrépitos; alguns
foram a Roma sbmente para beijar o pé do Santo Padre e morrer.
Pelo número de bispos, o Concílio Vaticano superava todos os
anteriores. se bem que no segundo de Latrão ( 1 1 39) tivesse havido
cerca de 1 .000 padres, na sua maioria abades.
Não só o mundo, também o mundo sectário acolhia àvidameote
n rumor daquela extraordinária assembleia, como se não tinha visto
outra há trezentos anos. Do.is dias. depois, a 10 de Dezembro, inau
gurava-se em Nápoles o anticoncílio da maçonaria. Por d�...graça,
alguns dos seus oradores extraviaram-se pelo campo da política, inju�
riartdo Napoleão Ili, de modo que a polícia de Vítor Manuel inter
rompeu violentamente as suas sessões.
É bastante para lamentar que a História não tenha podido regis·
tar os antidogmas que dali iam brotar para combater os que o
Vaticano ia promulgar!
Como nos tempos de Madame de Sevjgné. em que até as corte.sãs
discutiam o.; problemas da graça e da predestinação sob o signo de
Jansénio, os salões mais mundanos ressoam com o fragor dos arau
mentos pró e contra a infalibilidade.
O cáustico engenho latino não tarda a chamar mães do Concílio
às turbulentas mulheres que, não podendo tomar parte nele, quebram
lanças teológicas ao pé dos. seus inacessíveis muros.
Os livre-pensadores de Nápole.s permitiram a muitas damas ilus·
tres e eloquentes, como a princesa Henriqueta Caracciolo e como a
marquesa Florenzi-Wadigton, discutir com eles os dogmas do anti·
concílio. Oh! se o Papa tivesse imitado esse exemplo!
A tantos anos de distânciai não podemos fazer ideia do ardor
daquela luta, apenas temperado pelas nuvens que iam tornando
sombrio o horizonte político da Europa. pressagiando a guerra.
D. Basco teve nesses dias um sonho que lhe pareceu uma pro
fecia digna de ser comunicada ao Papa.
Ninguém pensa·va então na iminente queda de Roma, e merios
ainda no cerco de Paris pelos prussianos, trazendo consigo a derro
cada da dinastia napoleónica.
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E ele, na noite da véspera da, Epifania, viu tudo. escreveu-o por
seu punho e letra, e mandou ao Papa uma cópia sem dizer quem a
mandava. Dias depois encontramo-lo em

Roma discutindo com os

adversários da infalibilidade. persuadindo o;; indecisos, e fazendo do
bispo de Saluzo, Ga!i.taldi, que Dupanloup tinha assediado, um paladino
do futuro dogma.
Este assunto não estava no que poderíamos chamar a ordem do
dia da augustai assembleia. Mas o Pontífice podia em qualquer mo

mento submetê-lo a discussão. E assim o fez a pedido de 450 membros

do Concflio, que apresentaram um memorial que era uma fervente
profissão de fé. O número dos assinantes indicava sem nenhuma
dúvida que eram a maioria.
Surpresa e desencanto dos bispos galicanos. Dupanloup acode ao
Papa com uma brilhante comissão de quarenta bispos. Que urgência
há, Santíssimo Padre, em trata.ir uma questão que anarquizará a Igreja
e incitará a fúria dos Governos?
- Meus Filhos - responde-lhes Pio IX -. tende confiança no
Concílio. Votai segundo o vosso parecer e deixai o resto a cargo do
Espírito Santo.
O arcebispo de Paris, monsenhor Darboy, escreve ao imperador,
queixando-se de que o Papa limita a liberdade do Concílio, e pedindo
-lhe que retire de Roma o seu embaixador.
Os galicanos reclamam o apoio do seu Governo. Napoleão tem os
ouvidos cheios de argumentos falazQS: a infalibilidade é a idolatria
do Papa; todas as suas palavras serão dogmas de fé; todos os seus
cap�ichos

aparecerão como

insp,irados directament.CI por

Deus;

os

bispos perderão a sua autoridade e a Igreja de França a sua auto
nomia; os je3Uitas terão a última palavra, na sua luta secular contra
o galicanismo e contra o jansenismo, e nada contrabalançará a sua
influência em Roma.
Tudo isto ele sabe! Mas, que pode fazer? O seu novo chefe de

Gabinete, Emile Olivier, aconselha-o a não intervir, porque a maioria
do episcopado .francês se mostra favorável

à definição. Recebe Gratry,

que vai implorar-lhe que lance no meio do Concílio o sabre de Breno,
e

responde-lhe

melancOlicamente:

•Estou

plenamente

de

acordo

consigo, mas que posso fazer diante de um episcopado que repudia
a minha intervenção? Dizei a Darboy e a Dupanloup

cque sejam

a maioria • !

O último recurso da oposição é prolongar a discussão desmedida

mente, para que se não chegue ao final.
A fins de Abril, depois de centenas de discursos, muitos deles
aquecidos pela atmosfera exterior, sanciona-se a constituição dog
mática da fé, que o Pontífice promulga solenemente na Basílica de
S. Pedro no segundo domingo depois da Páscoa. Traz consigo a conde-
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nação de diversos sistemas filosóficos: o panteísmo, o materia1ismo,
o tradicionalismo, a independência da razão, a indifere;nça em mat6ria
religiosa.
A meados de Maio entra-se, por {im, no grave a:Ssunto, em cujo
debate se inscreveram 120 oradores. Nota-se na minoria o propósito
de eternizar a qu.estão.
Já falaram sessenta e quatro padres do Concílio, alguns deles
com tanta violência que o presidente teve que os chamar à ordem.
Até quando se hão-de escutar aqueles interminávei":: discursos
pró e contra, num latim nem sempre clássico, com um:\ proncíncia
quase ininteligível?
Aquelas centenas de anciãos fatigados por seis meses de delibe
rações, rendidos física e intelectualmente sob o rude calor do verão
de Roma, estarão mai>S bem dispostos para aceitar uma suspensão
da assembleia, que pode ser uma prorrogação até às calendas gregas.
A 3 de Junho a manobra é frustrada com uma proposta de que
se feche o debate em geral. Descontentamento e protestos dos anti
Moportuni�tas, à cabeça dos quais e&tão os cardeais Rauscher,
Schwarzenberg e Mathieu. A moção passou por grande maioria.
Mas pros::eguia a dura batalha em particular. Um mês depois já
tinham sido pronunciados mais de cem discursos, e ainda faltavam
sessenta oradores.
A fadiga vence-os. Os que ainda não falaram, renunciam a fa
zê-lo, e passa-se a votar. Pode� emitir-se trê.> espécies de votos:
cplacet» , afirmativo; «non placeh , negativo; cplacet juxta modnm»,
afirmátivo com algumas modificações.
Respondem uplacetD, 451; a:placet juxta modum», 62; cnon pla
ceh, 88.
A assembleia aceita algumas modificações no texto sancionado,
com o que se aumenta o número das aplacet». O dogma da infali
bilidade é aprovado. A oposição argumenta dizendo que se requer
unanimidade. Responde a História do:; Concílios que os dogmas nem
sempre foram proclamados por unanimidade.
Agora tem a pala,vra o sucessor de Pedro. Os opositores já não
são mais que 73 (4 cardeais, 2 patriarcas, 2 primados, 17 arcebispos,
47 bispos e l abade), que todavia apresentam-se ao Pontífice, anun
ciando-lhe as fatais consequências que a promulgação do novo dogma
acarretará.
Pio IX fala-lhes com benevolência. A Igreja não teme a contra

dição; é a sua atmosfera natural. A nave de Pedro foi feita para
sulcar tempestades.
Cinquenta

e

cinco

bispos

retiram-se,

entre eles um

cardeal,

Schwanenberg, explicando numa carta ao Papa que, por amor a
ele, não tendo mudado de opinião, Dão queriam apresentar-se à
\1
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as:embleia da promulgação em que teriam de pronunç:!ar o o:non
placet».
A 1 8 de Julho, diante do Papa, chamados pelos seus nomes, um
a um, os 535 Padres do Concílio presentes proferem o seu voto em
voz alta. Os 1placet� são 533; os ((non placetJI, 2.
O Papa, de pé. com a tiara cingida, em virtude da sua autoridade
apostólica. define e promulga. o dogma da infalibilidade pontifícia.
No mesmo instante. um denso nevoeiro, que desde o amanhecer
cobria Roma, estala numa terrível tempestade. As notas do •Te
Deum11 são sufocadas pelos trovões. Qs relâmpagos incendeiam o ar.
A face de Pio IX resplandece como a de Moisés ao descer do Sinai.
Com as últimas palavras do o:Te Deumn volta a calma, e o sol, que
·abre caminho entre as nuvens desgarradas, ilumina a sua fronte. Pode
ser coincidência; mas não deixa de produzir grande impressão na
multidão que enchia o recinto. A Constituição a:Pastor aeternus»,
então promulgada. condenava definitivamente o galicanismo e outros
sistemas semelhantes, sentenciando que o Romano Pontífice não só
tem o ofício de vigiar e dirigir, mas também a suprema e absoluta
potestade de jurisdição sobre toda a Igreja. não só em coisas de fé
·
e de doutrina. mas também na disciplina e no governo dela. Quando
.
o Papa fala •ex cathedra11, ou seja, quando exerce o ofício de Pastor
e Doutor, e em virtude da sua apostólica autoridade declara que uma
doutrina acerca da fé ou dos costumes deve ser tida como dogma
de fé, possui por divina assistência a infalibilidade de que Cristo
quis dotar a sua Igreja. Tais definições são irreformáveis por si e não
por consentimento da Igreja.
Faltava discutir e resolver os direitos dos Bispos para com o
Papa. na medida em que constituem a Igreja; mas a guerra franco
-alemã e a invasão de Roma pelo rei cgalantuomon e devoto, fizeram
adiar as sessões do Concílio para melhores tempos.
No mesmo dia da promulgação do dogma da infalibilidade, Oj
quatro cardeais que se tinham abstido de assistir, depuseram nas
mãos do Papa a sua· profissão de fé, aceitando a .doutrina; atrás
deles, os bispos, um a um, rem excepção alguma, pela primeira vez
na História da Igreja, aderiram a Ro'ma.
Não houve entre eles uma só -apostasia. O próprio Gratry, nas
vésperas de morrer ( 1 872), retratou-se por escrito dos seus erros.
Só permaneceram insubmissos Dõllinger, o carmelita Loyson e poucos
mais. especialmente na Alemanha, onde surgiu a seita dos •velhos
católicosll . Mas como não contavam um só bispo, que pudesse ordenar
novos sacerdotes apóstatas. extinguiu-se em breve.
Oõllinger não era de:ses teólogos que, ao deitarem o olho a uma
mulher começam a duvidar de algum cânon para sair do aprisco.
Preservou-o disso a sua incomensurável soberba.
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Não era assim o desventurado Jacinto Loysqn, a quem Dõllingcr
em vão aconselhou· a não se meter em complicações. O carmelita
atirou às ortigas a sua cogula e carou com uma viúva norte-americana,
que ele tinha convertido e baptizado. Ela tinha um filho, que foi o
primeiro e o último neófito da nova igreja que os dois fundaram.
Voltemos ao sonho de D. Bosco.
e Na vigília da Epifania do corrente ano de J 870 desapareceram
·todos os objectos materiais do meu quarto e encontrei-me em pre
sença de coisas sobrenaturais. Foi coisa de breves instantes, em que
vj muito.
cApesar de ter visto tudo sob formas sensíveis na aparência, ape.
nas posso descrevê-lo com sinais exteriores. Dá uma ideia o que se
segue. É a palavra de Deus, acomodada à palavra do homem:
•Do sul vem a guerra, do norte a. paz.
cAs Jeis de França já não reconhecem o Criador, e o Criador
far-se-á conhecer e visitá-la-á três vezes com o chicote da sua ira.
cNa primeira abaterá a sua soberba, com a derrota, o saque
e o estrago, nas colheitas, nos animais e nos homens.
e Na segunda, a grande prostituta da Babilónia, aquela a quem
os bons chamam, suspir�ndo, o prostfbulo da Europa., será privada
do seu chefe e presa da desordem. Paris, Paris! Em vez de te armares
com o nome do Senhor, rodeias-te de casas de imoralidade! Elas
serão por si mesmas destruídas: o teu ídolo, o Panteão, será reduzido
a cinzas, a fim de que se cumpra a cmentita est iniquitas sibi•, a
iniquidade enganou-se a si própria. Os teus inimigos reduzir-te-ão à
angústia, à fome, ao terror· e à abominação das nações. E ai d� ti se
não reconheceres a mão que te fere! Quero castigar a imoralidade,
o abandono, o desprezo da minha lei, diz o Senhor.
•Na terceira, cairás em mão estrangeira. Os teus inimigos virão
de longe queimar os teus palácios e as tua,s casas em ruínas, banha
das no sangue dos teus heróis mortos.
cMas eis um grande guerreiro do norte, com o estandarte na mão
direita, no qual se lê: cA irresistível mão do Senhon . Nesse instante,
C1 Venerável Velho do Lácio sai-lhe ao encontro, levando um archote:
inflamadíssimo. O estandarte desenrolou-se, e, de negro que era, ficou
branco como a neve. No meio estava escrito o nome de quem tudo
pode. O guerreiro e as suas hostes fizeram uma profunda reverência
ao Velho e apertaram a mão.
«Agora diz a voz do céu ao Pastor dos Pastores: cEstág em grande
conferência com os teus conselheiros; mas o inimigo do bem não
está quieto um instante, e usa as suas artes contra ti. Semeará dis
córdia entre os teus conselheiros; suscitará adversários entre os meus
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filhos. As potências do século vomitarão fogo e quererão sufocar
.� palavra na garganta dos que guardam a minha lei. lsso não suce
derá. Farão mal, mas mal a si próprios. Tu apressa-te. Se as difi
culdades não se resolvem, corta-as. Se t.e achas em angústias, não te
reridas e continua até decapitar a hidra do erro. O golpe fará tremer
a terra e o inferno, mas os bom serão confirmados e alegrar-se-ão.
Ainda que só te fiquem dois conselheiros. onde fores persevera e
termina a obra que te confiaram. Os dias correm velozes; os anos
avançam para o termo fixado; mas ai Grande Rainha será sempre
a tua ajuda, e, como no passado, será no porvir «magnum et singu
lare in Ecclesia pnesidium».
cE tu, Itália, terra de bênçãos, quem te submergiu na desolação? . . .
Não digas que foram o:; inimigos, mas os teus amigos. Não ouves
que os teus filhos pedem o pão da fé e não encontram quem lho dê?
Que farei? Ferirei os pastores, dispersarei o rebanho a fim de que
O!li que se sentam na cátedra de M oisés procurem bons pastos e o
rebanho os siga dõcilmente e se nutra. Mas sobre o rebanho e $Obre
os pastores pesará a minha mão� a carestia, a peste, a guerra. farão
chorar às mães o sangue dos filhos e dos mártires em terra inimiga.
11Que será de ti, Roma? Roma ingrata, Roma efeminada, Roma
soberba! Chegaste a não buscar outra coisa e a não admirar no teu
soberano senão o luxo. esquecendo·te de que a tua glória e a dele
estão sobre o Gólgota. Agora ele está velho, decrépito, inerme. des
pojado. Contudo, a sua palavra faz tremer o mundo.
«Roma! Virei sobre ti quatro vezes. Na primeira ferirei as tuas
terras e os teus habitantes. Na segunda trarei o estrago e o exter
mínio até às tuas muralhas. Não abres ainda os olhos? Virei a terceira,
abaterei defendidqs e defensores e ao império do Pai sucederá o reino
d0 terror, do espanto e da desolação.
cMas os meus sábios fogem, a minha lei é pisada; por isso farei
a quarta visita. Ai de ti, se ainda então a minha lei for palavra vã
para ti! Sobrevirão prevaricações nos doutos e nos ignorantes. O teu
sangue e o sangue dos teus filhos lavarão as manchas que lançaste
sobre a· lei do teu Deus.
•A guerra, a peste e a fome, são os flagelos com que será cas
tigada a soberba e a malícia dos homens. Onde estão, oh ricos, as
vossas magnificências, ais vqssas vilas, os vossos palácios? Torna
ram-se o esterco das praças e das ruas.
•E vós, sacerdotes, porque não correis a chorar atrás do altar,
pedindo a suspensão dos castigos? Porque nã� pegais no escudo
da fé e não ides sobre os tectos das c�as, por ruas e praças, por
toda â parte ainda inacessível, levar a semente da minha palavra?
Ignorais que é esta a espada terrível de dois gumes que abate os
meus inimigos e quebra a ira de Deus e dos homens?
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«Estas coisas deverão inexoràvelmente suceder uma
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outra. A� coisas sucedem-se muito lentamente. Mas a augusta Ruinhu.
dos cém está presente. O poder do Senhor está nas suas mãos. Dissipo
como a névoa os seus inimigos. Revetste o Venerável Velho de lodos
os seus antigos hábitos.
«Sobrevirá um violento furacão. A iniquidade terminou. O pc·
cada terá fim. e antes que passem os dois plenilúnios do mês das
flores, aparecerá sobre a terra o arco-íris da paz. O grande ministro
verá a esposa do seu Rei vestida de festa. Em todo o mundo aparecerá
um sol luminoso, qual nunca se viu, desde as chamas do Cenáculo at6
. hoje, nem se verá até ao último dia.»
Na vida de D. Basco nota-se a cada passo uma portentosa dua
lidade. Enquanto o seu corpo anda entre realidades concretas, a sua
alqia, como um pássaro que fugiu da gaiola, vive e move-se numa

atmosfera sobrenatural. Os seus olhos vêm coisas que os nossos olhos
não podem ver.
Custa-nos descobrir nele o taumaturgo de cujas mãos brotam
O!!. m.i lagres. Vemo-lo tão perto e tão preocupado com as contas a
pagar, com a factura do padeiro e do pédreiro, com a invenção de
uma lotaria para obter dinheiro, com o alargamento de uma oficina,
com a compra de um terreno, que estes dela.lhes prosaicos metem-se
de permeio e fazem-nos esquecer o homem que, como os antigo'i
profetas, penetra no tabernáculo e fala com Deus.
Os seus inumeráveis sonhos foram muitas vezes alegorias poéticas,
para lição dos seus alunos ; mas não há dúvida que m�itas vezes ele
mesmo lhes atribuiu o valor de profecias.
E assim foi este sonho, que comunicou ao Papa, e que dois anos

depoLs a Civilrà Cattolica comentava, sem saber de quem provinha..
No torno sexto, da oitava série, pgs. 299 a

303, do ano de 1872,

tran�crevem-se os seus principais parágrafos com esta advertência :
u D e uma cidade d a alta Itália foi comunicado a u m personagem de
Roma a l 7 de Fevereiro de 1 870. Ignoramos ele quem provém. Mas

podemos garantir que o tínhamos nas nossas mãos antes que Paris

fosse bombardeada pelos alemães

e

incendiada

pelos

comunistas.

Acrescentaremos que nos maravilhou ver anunciada a queda de Roma
quando nem se julgava próxima nem provável.»
Mas a visão não se realizou totalmente. Quem é o guerreiro do
norte que invade o sul arvorando um estandarte negro, que diante

de Roma se torna bra.nco? i=: porventura a Rússia bolchevista com
um novo Átila. que de:cerá do norte glacial até às muralhas de Roma'!

Será outro Suvarow cismático e semi-selvagem ; que vem armar aH

suas tendas nas planícies da Lombardia, para que os cardeais perse-
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guidos pela Revolução possam

eleger tranquilamente o sucessor de

Pio VI?

O próprio D. Bosco declarou que talvez nunca se chegassem a

verificar aqueles acontecimentos, "desde que novas iniquidades não
enchessem a medida de Deus • .

•Dentro d e quarenta dias -jll'!o(etizava Jonas por ordem d o

Senhor - Ninive será destruída1 ; m a s não foi, porque desde o rei

até ao último habitante ge cobriram de cinzas e fizeram penitência.
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ULGÁMOS indispensável pôr ante os olhos do leitor o cenário em
que se movia o nosso herói. Assim se podem apreciar as dificulda
dei com que a sua obra tropeçava; a sua tenacidade, a sua doçura
e essa espécie de sexto sentido. que lhe permitia encontrar um caminho
na obscuridade e no tumulto da luta anti-religiosa.
Entretanto, qual foi a história interna da Congregação Salesiana
nesses dias trágicos da Igreja? Qual a política de D. Basco em frente
dos homens poderosos com quem se via obrigado a contactar, inimigos
declarados do Papa, inimigos diSBimulados de Deus?
Para dizer a verdade, por aqueles anos de 1 867 a 1 873, as maiores
dificuldades não lhe levantaram os inimigos de Deus, mas os amigos.
Aqueles tinham dema.Siado que fazer nos campos de batalha e nas
intrigas dos gabinetes, para perderem tempo a perseguir um pobre
�acerdote, que só queria ocupar-se da educação da juventude neces
sitada.
cA minha política é a do, Padre Nosso - dizia. - Estou com o
Papa, como católico, e quero e:star com ele até à morte. Estou com
o Papa em que;stões de religião. . . Quanto à política, não estou com
niriguém . . . •
Estas palavras não têm agora o mesmo alcance que então. Em
todos os âmbitos da Itália se ouvia rugir : cOu Roma ou a morteu,
e era quase impossível a um sacerdote evitar a ocasião de discutir
� questão do poder temporal do Papa.
D. Bosco, que algumas vezes teve de dar a sua opinião, respondia
com simplicidade: cEu obedeço ao Papa cegamente. Se ele dissesse
aos piemonteses: «Vinde para Roma!» eu dir-lhes-ia: clde». Se o Papa
diz que a entrada dos piemonteses em Roma é um latrocínio, eu digo
o mesmo . . . »
D. Bosco, para interesse da concórdia, renunciava a ter umu
opinião pes:oal em matéria política. O que não foi sempre do aa:rado
de certos católicos, que consideravam um defeito não se adiantar
às indicações de Roma, não ser mais papista do. que o Papa. Esta
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sua conduta ocas1onou-lhe dificuldades para a aprovação das regras
da sua congregação. Tinha escrito nelas um artigo que rezava assim:

•Todos os membros desta Sociedade devem manter-se rigorosamente
estranhos a tudo o que se relacionar com política.»
A Sagrada Congregação que estudou as regras, riscou este artigo.

Tempos depois voltaram a ser apresentadas para a aprovação da
Sociedade Salesiana, e como D. Bosco insistisse em proscrever a po
lítica, os consultores voltaram ·ao ataque. Pela terceira vez, quando
se tratou da aprovação definitiva da Congregação. intentou D. Bosco
fazer passar o artigo, que outra vez foi suprimido.
Assim ficou o assunto e ·a$im coqtinua. O episódio interessa para
que se conheça o rigoroso critério de D. Bosco nesta matéria. Só um

caso extremo pode justificar que os sacerdotes desçam à arena destas
batalhas. Por boa que seja a intenção, é difícil que não se infiltre
nela o amor próprio. "Muitas vezes a.rde o fogo - diz Kempis -,

mas não sobe a chama sem fumo.» E noutro lugar: «Muitos procuram

o seu próprio interesse nas obras que fazem . . . Muitas vezes parece
caridade o que é carnalidade.»
A Sociedade salesiana ainda não constituía uma Congregação

aprovada pela Santa Sé. Tinha sido apenas louvada. A sua existência

e o seu espírito tinham merecido elogios. Mas adiara-se para tempos
mais oportunos a aprovação das suas regras.
Portanto, os clérigos e os .sacerdotes que ensinavam no Oratório

e nas suas escolas e oficinas, permaneciêlm sujeitos aos bispos das
respectivas d_;oceses, essencialmente ao arcebispo de Turim, por a
maioria ser da sua jurisdição eclesiástica.
Um bispo tem ante Deus o dever de promover o bom serviço do
culto, o cuidado das paróquias, o ensino dp cateci:mo até aos últimos

recantos da sua diocese. E não dispõe senj\o dos sacerdotes e dos clé

rigos que ao ela pertencem. �É pois natural e humano que um prelado

zeloso do bem dos seus dioce�nos veja com apreensão orientarem-se
as vocações sacerdotais para as ordens religiosas, que não dependem

T,

dele, mas da Santa� Sé. Nestes tempos, em que as vocaçõe� diminue

é humano também; é, até certo ponto, um dever do pastor cuidar
que as poucas vocações que subsistem, não sejam desviadas do seu
campo, absorvidas por outraY jurisdições, atraíd·as por uma
Congre·

gação nova. como era a de D. Bosco:

É grande o bem que fazem as Congregações numa diocese, mas
fazem-no independentemente do bispo, que, entretanto, pode estar
cheio de necessidades, com as paróquias sem párocos, os seminários
sem mestres, as crianças sem catequistas.
Seja dito de pas:::agem como desculpa e também como elogio dos

virtuosos prelados, que, sem a sombr·a de um interesse pessoal e até
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cumprindo o seu pesado Jever, foram eles os melhores colaboradores
do diabo na luta que D. Bosco teve que sustentar para que não sucum
bisse o seu instituto nascente.
D. Bosco tinha um sistema pedagógico original para formar os
seus colaboradores.
- Como lhes ensina. a

o:ensinan? - perguntavam-lhe.

E ele, com o seu à-vontade habitual, respondia :
- Deito-os à água e assim ,aprendem a nadar.
O arcebispo de Turim, monsenhor Riccardi, não concordou com
o sistema.
Que hão-de ensinar esses pobres clérigos, que ainda têm que
aprender tantas coisas? O que lhes rncederá é descuidarem os estudos
de teologia, de filosofia, de letras, e chegarem ao 'sacerdócio defi
cientemente preparados.
E de uma assentada ordenou que todos os colaboradores de
D . Bosco
.
que seguiam a ca.rreira eclesiátitica a seguissem no seu
Seminário, e que os que já eram sacerdotes fossem aperfeiçoar-se
no Convictório. Isto foi para D. Basco pior que um raio na torre
de Mari:a Auxiliadora.
- Monsenhor! Que vou fazer agora? Os clérigos, para o Semi
nário . . . ; os sacerdotes para o Convictório eclesiástico . . . e D. Bosco
só. no meio de milhares de alunos.
Ao dizer isto D. Basco tinha a voz embargada. Mas o arcebispo
manteve-se na sua.
- Escute-me, monsenhor: escreva Vossa Excelência a Roma di
zendo as suas razões, e eu expore) também o meu caso. Roma decidirá.
O ·arcebispo disse que não. O debate foi longo e espinhoso e com
plicou-se pela atitude de outros bispos, que reclamaram também os
clérigos da sua diocese. Qua<.:e todos tinham estudado, por caridade,
nas escolas de D. Basco, e agor-a iam-se fazendo mestres a seu lado.
- Nas

minhas

escolas- respondia

D.

Bosco - despertam-se

muitas vocações sacerdotais. A grande maioria espalha-se por todas
a� dioceses do Piemonte. Só alguns ficam comigo.

Deixai-me estes,

a troco dos que vos dou!
Certo dia, o vigário geral de Turim, a quem apresentavam o ca;so
de um rapaz Albera, prestes a ordenar-se, que queria ser salesiano,
mas que era reclamado para a sua diocese, perguntou bruscamente:
- Quem manteve Albera durante todos estes anos?
- D. Bosco.
- Está bem! O que dá de comer à cabra é o que tem o direito
de lhe tirar o leite!
Isto pensava o vigário geral, mas não o arcebispo; e a disputa à
volta da cabra pôs à provai a santidade de D. Basco.
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No •Processo ordinário para a causa de beatificação e canoniza
ção• de D. Bosco, uma das pessoas que prestou declarações foi o
cardeal Cagliero, que naqueles tempos era noviço salesiano. Foi ao
arcebi'spo a ver se tinha mais sorte que D. Bosco. A sua declaração
a re3peito desta visita é muito interessante pela. animação do relato
e pela qualidade da testemunha .

.:Ainda que o arcebispo não favorecesse a nossa CongregaçãÕ,

foi sempre amado por nós. Por mim tinha uma particular deferência.

o que me inspira,va confiança. Tendo ido visitá-lo em Dezembro de
1867 para lhe reComendar, em nome de D. Bosco, a ordenação do

nosso clérigo Paulo Albera, já antes combinada, reparei que tinha
mudado de ideias e queria que todos os clérigos passassem de Valdocco
para o Seminário. Como me dissesse que D. Bosco pretendia sub
trair-se à obediência do superior, eu repliquei-lhe:

- Monsenhor; D. Bosco ensinou-me sempre a amar

e

a obe

decer aos nossos superiores.
- Se é assim - observóu - porque não manda os seus clérigos
para o Seminário?
- Os porquês são muitos, Excelência Reverendíssima. Todos os
clérigos de D. Bosco são pobres e não podem pagar a pensão do
Seminário; além disso, desejam ficar com ele e fazer parte da Con
gregação Salesiana.
- Que Congregação é essa? Eu não sei nada . .Sei só que me
devem obedecer.
- Mas; Excelência Reverendíssima, a Santa Sé já elogiou e re
comendou as regras da nossa Pia

acordo com os decretos da Santa Sé.

Sociedade. D. Bósco procede de

- Mas eu não sei nada disso.
- E, contudo, Excelência, na Curia existe cópia deste decreto
desde 1864.
- Que vou eu fazer agora?
- Monsenhor, basta-lhe observar se D. Basco faz bem ou mal.
Se faz bem, aprove o bem que faz; se faz mal, então V. Ex.11 está no
perfeito direito de o impedir.
·
- Mas eu quero que os meus clérigos entrem no Seminário.
- Excelência, diga antes que quer ver o Oratório fechado e
·extinto; sem padres, sem mestres e sem assistentes, que há-de fazer
D. Basco para dirigir os seus sei�centos e tal internos e milhares de
externos?
- Que o faça com padres das outras dioceses.
- Monsenhor, os outros bispos, ao verem que V. Ex.• reclama

os seus sacerdÕtes, apoiados na mesma razão, hão-de querer os deles.

F. então O. Bosco e os seus Oratórios ficarão completamente arrumados.
Nessa altura o arcebispo levantou-se e levou as mãos à cabeça.
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- Como devo, pois, proceder?
Reopondi-lhe:

- Apoie D. Bosco e a sua obra, que terá a aprovação dos bons
e a eterna gratidão dos filhos de D. Bosco.•
Esta declaração feita sob juramento solene por pessoa de tanta
probidade como o cardea{ Cagliero, dá bem a entender o estado da
questão. O arcebispo gostou da respeitosa franqueza do então jovem
sacerdote. Houve um momento em que, com afecto paternal, meio
a sério e meio a brincar, lhe puxou pelo cabelo:
- Ah! Ah! Vens dar-me lições ! . . .
-- Excelênc.ia. Deus me livre d e dar lições a o meu superior!
As coisas continuaram no mesmo estado. O arcebispo de Turim

não poupava. elogi06 à obr·a de O. Bosco, no que respeitava a recolher
os meninos abandonados e ensinar-lhes a religião e um ofício. Mas
mostrava-se

inflexlvélmente

contrário

futuros sacerdotes fora do Seminário,

a

qµe

D.

Basco

preparasse

segundo os seus planos de

ensino, infundindo-lhes o espírito de uma nova Cortgregação.
Objectava que isso era desviar-se do primitivo propósito, e que

o ensino e a formação que D. Bosco podia dar nas suas pobres esco
las àqueles jovens eram infinitamente inferiores às que receberiam
Iio Seminário com professores bem preparados, com material ade
quado e com planos""de estudo decantados por séculos de experiência.
Aduzia também que, se os bispos consentiam. que se ordenassem
sacerdotes os noviços de O. Bosco, passando por alto as dificiências
da sua preparação supondo que iriam ser sempre seus ajudantes,
poderia acontecer que alguns delas deixassem de ser salesianos. Com
isto o bispo achar-se-ja obrigado a acolhê-los na sua diocese e a dar
emprego a sacerdotes já ordenados, que por sua vontade não teria
consagrado.
Encontrámos estes argumentos numa carta confidencial de mon
"
senhor Riccardi ao cardeal prefeito da Congregação de Bispos e Re
gulares. perante a quaI corria o processo de aprovação da Sociedade
Salesiaiia.
A objecção era forte, se se partisse do princípio de que os noviços
sale!lianos não estudavam a fundo as ciências sagradas e profanas
indispensáveis. para formar um sacerdote.
E de facto, comol podiam dedicar-se ao estudo aqueles jovens
constantemente sobrecarregados de tarefas, que, enquanto aprendiam
Teologia ou Cânones, tinham que ensinar aos

ubiricchini»

leitura,

aritmética e música, e talvez trabalho31 manuais, amassar pão e cortar
casacos? Não era cavar na vinha e no bacelo, como diz o provérbio?
Não saberíamos explicar como conseguiam aquilo, mas o certo é que
o conseguiam.
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Nas pobres escolas de D. Bosco, desde os primeiros tempos se
formaram sacerdotes que não tinham, em matérias de ciências e letras,
nada que invejar aos que tinham frequentado os seminários mais
célebres do Piemonte. D. Bosco não podia limitar-se à primitiva ideia
do Oratório, que agora todos louvavam, ainda que antes tivesse sido
combatido por mujtos; a obra ia-se expandindo noutras cidades; já se
pensava em abrir Oratórios e escolas noutras nações. em enviar mis
sionários para terras longínquas. O fundador não podia estar em todas
as partes nem era imortal. Se não se apressava a formar os seus cola
boradores, os seus próprios sacerdotes, à medida do seu coração,
ligados a eles e à sua obra por votos solenes, morto ele. aquele imenso
trabalho desagregar-se-ia na improvisão e na anarquia de métodos
novos, de tendências particulares. Sem uma congregação de �acerdotes
a obra não poderia ter continuidade; sem um colégio próprio para
formar os .s'eus sacerdotes, segundo o seu espírito, a sua Congregação
jamais coristituiria um organi.smo vivo, disciplinado e perdurável.

Que difícil foi a D. Bo-:co demonstrar estes dois extremos! Longa
e dolorosa batalha� infinitamente mais rude do que a dos tempos do
Oratório sem tecto e sem pão. Se não se abandonava ao desespero
era porque via com claridade maravilhosa que Deus estava ao seu lado,
3té mesmo nos dias lúgubres em que os 9ue o combatiam eram
prelados virtuosos, que julgavam servir a Deus.
Pela segunda vez O . Basco mandou Cagliero, o futuro cardeal,
a ver se conseguia que o arcebi'spo monsenhor Riccardi consentisse
em ordenar sacerdotes três dos seus noviços que já tinham terminado
o'i estudos.
O arcebispo manteve-se na decisão já tomada: não ordenar nenhum
aluno de O. Bosco sem que frequentas-isem, pelo menos. durante um
ano o Seminário.
- Então - respontfcu Cagliero com dor - é caso arrumado.
Regressarei para dizer a D. Basco: peguemos no no�so breviário e
levemos ao arcebispo as chaves do Oratório, encarregando-o dei con
tinuar a nossa. obra. Vossa Excelência vai ter que pensar na manu
tenção de oitocentos jovens . . .
O conflito parecia insolúvel. Deu-se-lhe algum remédio, graças
a dois bispos amigos de D. Basco, que se dignaram intervir. Mar
quemos este episódio, retendo o nome de monsenhor Gastaldi, porque
com a morte de monsenhor Riccardi será nomeado bispo de Turim.
Monsenhor Gastaldi jogou a wa carta e o arcebispo consentiu
ben�volamente em que se conferissem as ordens sacras aos três clérigos,
Albera, Costamagna e Dalmazzo. Mas manteve o princípio da sua
resolução: não ordenar os clérigos· que não tive5sem frequentado pelo
menos um ano de Teologia no Seminário.
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Urgia demonstrar-lhe que os estudos teológicos feitos na modesta
escola do Oratório, não eram, como ele dizia, deficientes nem pre
cipitados. O movimento prova-se andando.

Um dia apresentaram-se

ao bispo

para prestar provas de

treze noviços salesian�

pedindo

Teologia no Seminário. O prelado aceitou e ele próprio presidiu à
mesa. Para que dizer cjue o exame foi muito longo e rigoroso?
D. Bosco aguardava o resultado da perigosa prova à porta do
Oratório, tal era a sua ansiedade.
- Que tal, meus filhos? Como correu •isso•?
- Quase todos 1optime» - replicou Cagliero.
- Cagliero

11peroptimen

- acrescenta: Bourlot.

- E Bourlot, e Vota, e Norza, 11egregie cum laude» - refere um
terceiro.
Não houve notas melhores rio Seminário!
- «Deo gratias» - re:ponde o fundador. pensando que as coisas
vão melhorar.
Vã ilusão!

As coisas não avançaram nem uma polegada. Teve

que obedecer e enviar os seus noviços a frequentarem o Seminário
se queria que algum dia o arcebispo os ordenasse sacerdotes.
O re5ultado não pôde ser mais desalentador.
e De

dez estudantes meus de Teologi a - escrevia D.

Bosco a

Pio IX - que frequentaram os cursos do Seminário, só um me ficou
na Sociedade.»
A única solução que o conflito podia ter era a Santa Sé aprovar
definitivamente as regras da Pia Sociedade Salesiana, dando-lhe vida
independente dos bispos diocesanos e, sobretudo, a preciosa faculdade
das •dimissória-sn . isto é, concedendo ao superior salesiano o direito

de conceder aos clérigos que tivessem concluído os seus estudos cartas
que os habilitassem a receber de qualquer bispo católico as ordens
menores e maiores, isto é. o sacerdócio.
D. Bosco recordava que a marquesa. de Barolo obtivera em seis

meses, do rígido e austero Gregório XVI, a aprovação, não de um�
nms sim de duas Congregações religiosas.
E ele havia dez anos que andava a trás da aprovação daqudas

rrariis. que Pio TX em pessoa tinha lido e se dignara corrigir, e catorze
'tllC" os seus discípulos se chamavam salesiands e mais de vinte que
• AllM obras nascida3 do nada mostravam com vigorosa expansão
•1uo n�o eram obra dos homen,s mas sim do próprio Deus!

Senhor, Senhor! Estou velho e decrépito, faltam�me as forças.

Ir 1 morrer sem ver a terra prometida, a realização dos meus sonhos?
l�ru preci!'O instar de novo para Roma. Um trâmite obrigatório
1 u de juntar ao expediente oartas de louvor dos bispos que conhe-
m dr perto o instituto salesiano e o julgavam tltil para a Igreja
pan 1• sociedade.
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D. Bosco tinha as mãos cheias dessas cartas. Os cardeais arc&

bispos de Pisa. de Ancona, de Fermo; os arcebispos de Luca e de G�·
nova; os bispos de Alexandria, de Novara. de Su:a, de Mondovi,
de Albenga, de Guastalla, de Reggio, . de Emilia, de Asti, de Parma.
de Aosta . . . Ai! Em vão todos eles pediam a aprovação do instituto

fundado por O. Basco. No coro dos louvores levantava-se a voz do
bispo de Pinerol : não, não aproveis enquanto se tratar de fundar um·
seminário de clérigos

inspirados no seu esj,frito.

Citemos as suas

palavras textuais:
cAssocio-me a todos os que elogiam a caridade do infantigável
D. Basco . . . Quanto a formar na sua casa do Oratório um seminário
de sacerdotes . . . , eu não consentiria nunca . . . Uma doloro3a experiência
prova constantemente que os sacerdotes não educados pelo próprio
bispo obedecem a outra autoridade que não a sua, e de mil maneiras
iludem a devida sujeição, e. se não se opõem abertamente, fa1.em-no
disfarçadamente.»
Nos mesmos dias desta carta aumentava o expediente outra de
muito diverso tom: a do bispo de SaJuzzo, monsenhor Gastaldi, que,
depois de referir as maravilhas do Oratório, dizia:
•Mas o senhor D. Bosco não teria podido realizar senão pequena
parte de tanto bem se oportunamente não tivesse procurado com
panheiros e comtituído uma Sociedade de Clérigos e Sacerdotes . . .
Ora muito bem : a pessoa que assina declara que viu formar-se e crescer
esta Sociedade, conhece as suas regras e viu os resultados... E não
pode deixar de fazer votos para que esta Sociedade, juntamente com

a.o; suas regras, seja aprovada por Sua Santidade e erigida com o
carácter de Ordem Religiosa.JJ
Quem. se devia ouvir. os que exaltavam a obr� ou os que a cen
suravam?
Monsenhor Svegliati, secretário da Congregação dos Bispos e
Regulares, que em Roma estudava o assunto, era um decidido adver
sário de D. Bosco. De boa fé considerava que não deviam apro
var-se nem as regras; nem a Congregação, tais como ele as recebera.
Havia ali demasiadas novidades: regras muito simples; uma con
tradição entre o voto de pobreza e a faculdade de conservar o patri
mónio particular dos membros; excessiva democracia nos colégios;

O!> cl�rigos misturados com 03 artífices; falta, por tanto, de espírito
sacerdotal; estudos deficientes.
O Secretário resolve pedir uma informação secreta a monsenhor

Torlone, encarregado oficioso da Santa Sé junto do Governo Italiano,
que, por residir em Turim, conhecia de perto as coisas.
Dentro de uma semana tinha nas suas mãos uma informação
detalhada: assunto liquidado! Monsenhor Torlone, depois dos natu

rais elogios à caridade e à actividadc de D. Bosco, repete e acentua

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Dificuldades

171

as censuras que vimos em relação à deficiência dos estudos e à falta.
de espírito sacerdotal. E acrescenta que, se O. Basco obtivesse a facul
dade de conceder as dimissórias. ou seja de poder mandar ordenar
sacerdotes a qualquer bispo, isso causaria péssima impressão em
Turim. no clero. e especialmente, no Capftulo metropolitano.
•Se o benemérito D. Bosco obtive.:se a faculdade em questão,
03 seus protectores e os seus sequazes confirmariam a opinião que
já têm de que D. Rosco. em Roma., obtém tudo quanto quer; ri.os
dias que correm, isso significaria a sua vitória sobre o arcebispo.»
Com razão dizia O. Basco anos depois: «Se soubesse o que sei
hoje, não sei se teria coragem para recomeçar o trabalho de fundar
a Sociedade . . . ! 11
Aquela informação foi um golpe mortal. A . 2 de Outubro de 1868,
o Secretário da Sagrada Congregação de Bispoi e Regulares, mon
senhor Svegliati, comunicava a O. Bosco que as suas regras não seriam
aprovadas nem lhe seriam dadas as facilidades que pedia . . .
D . Bosco baixou serenamente a cabeça, mas não abandonou o
campo. Numa manhã de Fevereiro de J 869 vemo-lo chegar a Roma,
com a sua velha mala cheia de papéjs, entre OJ quais as famosas
regras . .
N a estação aguarda-o uma carruagem principesca.
- Isto é para mim?
- Sim. senhor D. Basco, da parte do cardeal Bera.rdi , que lhe
pede que a utilize durante todo o tempo que estiver em Roma.
- Imaginai - contava D. Bosco aos seus amigos - uma car
ruagem em que cabiam catorze pessoas, só para mim e para a
minha mala . .
Ape:;:ar disto, temos que ver que o cardeal Berardi é u m dos
membros da Sagrada Congregação que opinou no caso de D. Bosco.
e que além disso passa por um decidido adversário da aprovação
das dimissórias . .
O mordomo d o cardeal diz-lhe. enquanto o ajuda a subir para
a carruagem:
- Sua Eminência pedia-lhe para ir visitar um sobrinho dele que
t"Slá gravemente doente, para o curar . . .
- Para o curar? Mas e u não sou médico!
O mordomo titubeia e explica-se:
- Para que . . . faça um milagre.
O. Basco sorri.
Não será antes para que o encomende a Maria Auxiliadora?
6 isso! Como quiser!
Da estação, a carruagem condu-lo a uma. igreja onde celebra
mlua Já tinha subido ao altar quando chegou um enviado da família
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Berardi a pedir-lhe que no Memento se não esquecesse de encomendar
o doente. D. Bosco continua o Santo Sacrifício.
Ou fosse porque realmente se esquecesse, ou porque quisesse
experimentar o Cardeal Berardi, o certo é que passaram alguns dias
sem que fosse visitar o pequeno, coisa que tão instantemente lhe
ti oham pedido.
Não tem quase um momento livre. Toda a gente, pobres e ricos,
querem ver D. Bosco e falar· com ele, e entretanto ele, que veio a
Roma para obter a famosa prerrogativa da sua Congregação, tem
que pensar também um pouco no seu próprio assunto.
Existe uma Memória escrita por ele, em que manifesta· as suas
apreensões.
•Chegado a Roma começei a apalpar o terreno. Era mais que
certo que seriam muito poucos os prelados que me apoiariam. Todos
mostravam-se frios, desconfiados do êxito, e as pessoas que tinham
1T1ais influência eram-me hostis. Tinham chegado a Roma cartas
contrárias à Pja Sociedade. Vi que era necessário um verdadeiro
milagre para muda;r os corações . . . Cada palavra das nossas pobres
regras suscitava uma dificuldade insuperável. Mas eu confiava na
Virgem e nas orações quo se faziam no Oratório . . . »
Um milagre? Pois muito bem, � Virgem faria três por intermédio
de D. Bosco, para salvar a sua obra.
O Cardeal Beraldi envia-lhe um novo mensageiro. O seu
sobrinho
·
está a morrer, que vá por caridade visitá-lo.
Chega D. Bosco ao palácio onde agoniza aquela criança de onze
a�os, único herdeiro de família tão nobre e rica.
- D. Bosco! Salve-o! - dizem-lhe todos, conduzindo-o att: à
carna da criança.
- Tende confiança, responde ele, abençoando o doente. E vol
tando-se para, o Cardeal: - e Vossa Eminência, ajude-me...
- Prometo fazer o que me pedir.
Desde esse momento a febre deixa o pequeno doente, que três
dias depois estava são.
O Cardeal Berardi volta a visitar D. Bosco.
- Que quer que faça por ·si?
-Fale ao Santo Padre a favor da minha Congregação.
Eis o adversário da aprovação convertido num paladino.
Na Sagrada Congregação de novo se aborda o assunto. Renas
cem as dificuldades. Há nas regras um artigo que choca toda a gente..
Aquele que o ministro Ratazzi sugeriu cqmo a chave de uma Ordem
moderna: a faculdade de os seus membros possuírem bens.
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Como se pode fazer voto de pobreza e CQntinuar a ser dono do
terras, de títulos e de casas? Não é absurdo que uma pessoa se diga
pobre, quando é rico e pode dispor dos seus bens por testamento?
D. Bosco va.i visitar o omnipotente secretário de Estado, o car
deal Antonelli. Manifestou opiniões adversas à aprovação? A Vir�em
mudar-lhe-á o coração.
Encontra-o pregado à sua cadeira por um fortíssimo ataque de
gota.
-Eminência ajude-me, e eu prometo-lhe que vai melhorar.
- Que quer de mim?
- Fale ao Santo Padre a favor da minha Congregação.
- Fá-lo-ej quando puder e1tar com ele.
- Faça-o amanhã, porque é urgente.
- Amanhã, mas não vê em que situação estou?
- Sim, amanhã poderá sair se promete que falará a favor da
minha Sociedade.
No dia seguinte Pio IX vê apa.recer o cardeal Antonelli, de cuja
doença não lhe tinham dado boas notícias.
- Este D. Bosco! Já me mandou o cardeal Berardi convertido
em advogado dele; agora é a ve:z. de Vossa· Eminência . . . Como está
esse assunto dos Salesianos?
Novas dificuldades renasciam da.s cinzas já revolvidas. O secro-
tário da Congregação de Bispos e Regulares, monsenhor Svegliati,
multiplicava os obstácu1m. O próprio Papa avisou D. Bosco: - Con
vença monsenhor Sveg]iati, que é o seu principal adversário.
Pio IX não queria resolver a seu arbítrio a aprovação da Sode
dade Salesiana, contra a opinião dos seus consultores, mas não dei
xava de se intCressar por ela.
D. Bosco foi visitar monsenhor Svegliati, e encontrou-o doente,
com gripe.

- Preciso da sua ajuda, monsenhor. Vim por causa do assunto
da minha Congregação, para pedir que utilize a sua influência a meu
favor, diante do Santo Padre. . .

Monsenhor Svegliati olha para D. Bosco com surpresa. Este pros
segue como se não visse os gestos de impaciência do prelado.
- Preciso, monsenhor, que amanhã mesmo vá falar com Sua
Santidade.
- Mas eu sou de opinião contrária! Al�m disso, não posso
levantar-me . . . A tosse não me deixa descansar um minuto . . .
- S e promete falar a favor da minha Congregação, há-de curar-se
dn tosse e da gripe, e amanhã mesmo poderá ir visitar o Santo Padre.
No dia seguinte o maior adversário da aprovação chegava à
audiência do Papa são e convertido.
••
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- Mas, Senhor! Se D. Bosco continua a fazer estes milagres vai
conseguir unanimidade, exclama o Pontífice, rindo-se, quando mon
senhor Svegliati lhe conta o caso.
E com efeito, poucos dias depo_i s, a 19 de Fevereiro de 1 869.
era definitivamente aprovada a Pia Sociedade Salesiana, concedendo-se
ao Superior a faculdade de outorgar dimissórias. ou seja, de mandar
ordenar sacerdotes pelo bispo dibcesano, aqueles que tivessem entrado
nela antes dos 14 anos. Era a independência indi:;pensável para
poder vi ver.
Mas não era ainda o triunfo completo_ As famosas dimissórias
eram-lhe concedidas com algumas restrições, e quanto às regras a
sua aprovação ficava para tempos mais oportunos. devendo ser cor
rigidas segundo as observações comunicadas.
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O

futuro parece que se torna sU.bitamente claro quando, nos fins
de 1 870, desaparece do cenário monsenhor Riccardi. Deus cha

mou-o a si. Quem lhe sucederá? Seja quem for, é lícito esperar que
a

t

rude hostilidade aos Salesianos tenha terminado para sempre.
E se fosse um amigo? Se fosse, por exemplo, monsenhor Gastaldi?
uma• amizade, melhor diríamos, uma devoção de vinte anos, a que

une aquelas grandes almas: Gastaldi e Basco.
Quando Gastaldi, já cónego em Turim, entrou na Congregação
dos Rosminianos e partiu como missionário para Inglaterra, pediu

à sua mãe que substituísse o filho que perdia, adaptando O. Bosco

e os seus biricchini. E aooim, depois da morte de Margarida, os
biricchini tiveram por mãe a senhora Gastaldi.
O Rosminiano voltou de Inglaterra, e por motivos justos aban
donou

a

Congregação. Um dia D. Bosco falou dele a Pio JX, que

lhe pediu nomes de bons e vjrtuosos varões para a diocese do Pie-
monte e o grande amigo foi nomeado bíspo de Saluzzo.
Veio o Concílio do Vaticano do ano de 1 860, que agitou as ideias
no mundo católico e o dividiu em dois campos inimigos.

· Monsenhor

Gastaldi , não estava entre os partidários firmes da

infalibilidade; consideravam-no entre os poucos italianos que seguiam

tl'J directivas dC momenhor Dupanloup, inimigo dessa declaração.
D. Basco, engenhoso e versado em História e Teologia, conseguiu
transformá-lo num paladino de infalibilidade, e à morte de mon6Cnhor
kiccardi empenhou-se em que o Papa o nomeasse arcebispo de Turim.
O Papa ouviu D. Bosco.

eVós

o quereis? - disse-lhe- Seja!•

Que pouco sabe"1 os homens, e até os santos, quais são os fios
hons e os fios maus na trama inextrincável das coisas humanas!
Um acontecimento, que julgamos contrário aos nossos interesses,
umvertc-se na semente de um bem; e, ao contrário, o nosso empenho

flllf que isto ou aquilo suceda assim, tem um r�ultado fatal.
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O próprio O. Basco disse muitos anos depois: 1Eu não confiei
bastante na Providência, quando quis empregar meios humanos para
facilitar a minha obra )) .
Noutra ocasião e:creveu: «Para dizer o que penso, creio que o
demónio previu o bem que monsenhor Gastaldi teria podido fazer
à nossa Congregação e semeou joio secretamente conseguindo que
germinasse. Grandes perturbações, murmurações e comentários; dimi
nuição de sacerdotes, desgosto1 graves para o próprio monsenhor que,
durante trinta anos, foi o seu melhor confidente».
Como se pôde mudar o coração daquele grande amigo?
Já sabemos que os solidéus da Cúria de Turim nunca viram sem
antipatia a Congregação nascente. Primeiro, consideravam o seu
fundador como louco; mais tarde, um rival perigoso, que levava a
água ao seu moinho, canalizando para o Oratório a já escassa corrente
de vocações. A sua actividade e a sua popularidade, a sua indepen
dência, as suas relações com o rei e com os ministros, a amizade com
o Papa, tudo era suspeito.
O novo arcebispo achou-se de repente submerso numa atmosfera
ho:til • ª D. Bosco. Era douto e piedoso, apa.ixonado pela hierarquia
e pela disciplina, mas impulsivo e dominador. Era zeloso da sua auto
ridade; facilmente se encolerizava, se suspeitasse a intenção de discutir
os seus direitos de pastor, e era fácil fazê-lo ver uma emboscada em
cada sombra do mu.ro. Já estava seriamente doente do fígado quando
ocupou a Sede de Turim, o que não deixou de influir nas suas
resoluções.
Três personagens da Cúria captaram o seu ânimo de3de o pri
meiro momento e começaram a soprar àquele fogo que tinham temido
que se apagasse por . morte do anterior arceb�spo. Dois deles, por
tristes motivos, foram depois suspen:os pela autoridade eclesiástica.
O terceiro pouco melhor era. Certo dia, D. Bosco entrou, com a con
fiança do costume, no gabinete do arcebispo e achou-o redigindo
·
um papel.
- Imagina o que estou a fazer?
- Não, Excelência.
- Uma nota para um cónego.
- Para promovê-lo, talvez, a um lugar melhor?

- Para o suspender a divinis!
- Oh, i uma coisa grave, com efeito ! . . Posso. saber de quem
se trata?
- De D. Calosso.
Como podia ter dado motivo a tão grande sanção aquele bom
velho, que fora seN. profCssor no seminário?
O arcebispo conta uma história de$as que sucedem frequente
mente: de um lado, um velho cabeçudo, capaz de discutir a luz do

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

Qualquer homem que vos faça morrer. . .

277

meio-dia; do outro, um prelado cioso da sua dignidade. A cordu
quebra pela parte mais fraca e a suspensão u divinis, que é uma da&
mais graves penas eclesiásticas, caiu como um raio sobre a cabeça
branca daquele infeliz.
Desesperado, sem recur:os, Ó. Calosso acudiu ao seu antigo dis
cípulo para que lhe permitisse viver nalgum recanto, longe da gente
que o fazia corar. D. Bosco não ouviu mai: voz do que a do seu
coração e acolheu-o amorosamente no colégio que tinha em Alassio.
Foi uma imprudência? Talvez. Mas quem atirariã a primeira
pedra contra ele? O próprio monsenhor, se não tivesse junto de si
os três iagos que lhe sopravam intrigas ao ouvido,• não teria dado
importância ao incidente.
No •Processo do Ordinário», expediente em que a Igreja recolhe
minuciosas informações, contrárias e favoráveis, a uma pessoa que
se pensa canonizar, figuram, sOb jurament�, testemunhos que ilu
minam este longo calvário.
D. Rua, que foi o prime.iro sucessor de O. Bosco, declarava
assim: «Temia, talvez, o arcebispo que se acreditasse que, tendo sido
promovido à cfioce')C de Turim por influência de D.Bosco, se deixasse
guiar por ele? Houve quem o supusesse. Temta talvez que D. Bosco
atraísse para a sua nascente Congregação jovens estudantes da car
reira eclesiástica, com prejuízo dos seminários diocesanos?n
O certo é que, poucos meses depois, monsenhor Gastaldi levan
tou contra o Oratório as mesmas objecções .do anterior arcebispo e
negou-se a, ordenar o:; seus clérigos.
D. Bosco estava empenhado numa fundação nova. a das •voca
ções tardiasn. Tinha obse.rvado que de cem alunos que começam de
pequenos a carreira eclesiástica, apenas cinquenta perseveravam; os
outros abandonavam-na e tomavam rumo diferente. Pelo contrário.
de cem alunos que entravam no ·seminário já adultos, quase todos
chegavam ao sacerdócio.
Por que não havia de fundar um seminário especial para eles,
livrando-os da companhia, sempre humilhante, de condiscípulos mais
novos e fazendo-os estudar de acordo com um plano diferente?
Pio JX ouviu D. Basco sobre este asJunto, ·elogiou a ideia e
abençoou a futura obra; aquele operário infatigável começou a
trabalhar.
Mas monsenhor Gastaldi atravessou-se-lhe no caminho. Que pre�
tendfa D. Bosco? Destruir os pequenos seminários, que os bispos
llnham fundado com tanto custo? Era possível que o Papa autorizasse
114l'melhante iniquidade?
Nesse momento dirige uma circular aos !".eus colegas das diversas
rrovíncias eclesiásticas. convidando-os a enviar a Roma um protesto

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

278

D. Bosco

contra a obra das •vocações tardias». Na sua diocese proibiu-a logo
de início.
D. Bosco não tinha o costume de abandonar as ideias depois de

as adoptar. Foj ba,ter às portas de outro arcebispo, o de Génova, e
sob a sua jurisdição fundou aquele seminário especial.

Um atio depois tinha cem alunos, quase todos com o serviço
militar já feito, que devoravam o seu latim, a sua• filosofia e a sua
teologia, a grandes tragos, sem temer a rivalidade dos condiscípulos
mais novos.
Monsenhor Gastaldi mostra a sua aversão de todas as maneiras
possíveis. Chegou o arcebispo de Buenos Aires, monsenhor Aneros,
para visitar D. Basco. Pecado capital! Monsenhor Gastaldi proibe-o
de celebrar no Oratório e o arcebispo de Buenos Aires parte, ressen
tido, para França.
Isso, porém, são escaramuças. As batalhas �érias travam-sê quando

D. Bosco apresenta os seus clérigos ao arcebispo para os ordenar.

D. Bosco usa as suas faculdades, mas o arcebispo com um pretexto
ou outro, nega-se a reconhecê-las, e passam três anos nesta situação.
Visto que o bispo da sua diocese procedia assim, D. Bosco preci
sava da' faculdade de conceder asi dimissórias
católico.

E,

para Qualquer bispó

além disso, necessitava de que a sua Congregação obti

vesse os privilégios que fa.voreciam o seu desenvol vimento, tornando-a
independente dos bispos e colocando-a directamente sob a autoridade
do Pontífice.
Séculos antes, à medida que se fundavam novas Ordens, tinha-se
criado o costume de lhes conceder o:em globoo, ou ad in.ftar, por
semelhança como dizem os cânon�. a totalidade dos privilégios de
que gozavam -as antigas, e mais ainda, de lhes conferir independência
em relação à diocese.
Deixaram de se fundar Ordens de vida conventual e começaram
a aparecer, rio século XVI, as Congregações de religiosos que podiam
exercer o

seu ministério

da maneira

mais adequada aos tempos.

Modificou-se a prática dos privilégios e ..tornou-se costume concedê-los
taxativamente, à medida em que eram necessários e se pediam. Mas,
com o andar dos tempos, as últimaiS Congr�gações fundadas tinham
obtido em globo os que as anteriores possuíam.
Custou imenso a D. Bosco conseguir um livro em que· constassem
todos os privilégios de que gozavam algumas Congregações. Por fim,
obteve o dos Rcdentoristas, um grosso tomo, com o qual se apre
sentou diante do monsenhor Vitelleschi, secretário da Congregação
dos Bispos e Regulares.
- Seria possível que me fossem concedidós de. uma só. vez

assimi/ationem)

(per

os privilégios do:; redentoristas? E mostrou-lhe o livro.
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- Por caridade, Senhor O. Bosco. esconda ess.e livro! e o P�!H4
vê, ficará espantado. e. não lhe concederá privilégios nenhuns. M1w1.

terá tentações de lhos tirar a eles.

D. Bosco sepultou o livro na mala e apresentou-se a Pio IX com

ª"

mãos vazias.

- Santidade. D.

Bosco encontra...se num

lamaçal.

lhe concedam os privilégios das outras congregações . .

Precisa que

- Instaurei o processo.

- Sucede, Santo Padre. que desde 1 83 8 não se concederam a

ninguém ad instClr.

- Muito bem!

- Mas como Vossa Santidade pode tudo, poderia fazer uma ex-

cepção a favor da minha Congregação, concedendo o que hi1 tanto

tempo se não concede.

- Fazei o pedido à Congregação de Cardeais. e eu abrirei a

excepçào.

Pio IX sorria

e

gratidão.

o coração de D. Bosco saltava de alegria e de

Em poucos dias, trabalhando a desoras. redigiu uma erudita e

límpida história do� privilégios. que era, por sua vez, uma sólida

abgação em seu favor.

O

ânimo da Comissão, influencíado pelas alegações de monse

nhor GastaJdi. não Jhe era favorável e o assunto voltou ao Papa
'
com esta opinião: se D. Bosco obtinha tudo aquilo, era de temer um
protesto e talvez um cisma no alto clero de Turim . .

O

assunto ficou arrumado.

Paciência, e adiante, como Deus for servido!
Mas

não

passa

muito

tempo sem que de novo encontremos

D. Bosco batendo à porta da Comissão de Cardeais. M uda de armas;

modifica os termos da petição para que não se argua que volta a
pedir o que já lhe negaram; mas na es-ência é o mesmo.

Pobre teimoso consegue côdea. Mas não menos teimoso é o seu

arcebispo. que. mal descobre a manobra. escreve ao influente cardeal
Bizzarri:

«Espero que

• a

Sagrada

Congregação,

antes de conceder

ao

Senhor O. Bosco o que ,ele pede em prejuízo dos bi!iipos, terá a bon·
dade de me dar a conhecer a sua petição, para eu formular a� minhas

observações.

"º espírito de independência, quase direi de superioridade, que

Senhor D. Bosco vem patenteando há anos contra o arcebispo de
Turim . . . • se fosse apoiado com novos privilégios contrários à minha
e

jurisdição. aumentaria os meus de�gostos e as minhas a1rlbulnçõn
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•Se o Senhor

D.

Bosco mereceu e merece o apoio da Igreja, eu

penso não o ter desmerecido, e não vejo porque lhe devam conferir
privilégios que redundariam para. mim em castigo.
•E se lhos hãcrde conferir em prejuízo da minha jurisdição,
aguardem pelo menos a minha morte, que não tardará muito, ou
dêm-me tempo de me retirar deste pósto . . . »
Ainda que

D.

Bosco guardas:e uma heróica reserva, já não era

segredo para ninguém em Turim a guerra declarada entre a Cúria
e o Oratório. Tudo para grande regozijo dos inimigos da Igreja,
cujos jornajs andavam à pesca de incidentes e de escaramuças, e ora
se punham de um lado, ora de outro, ávidos de escândalo que. na
sua opinião, só podia terminar na apostasia.
E, como se faltassem motivos para exacerbar os ânimos, mon�
senhor Gastaldi infligiu a

D.

Bosco um desses castigos cuja dureza

não pode medir quem não conhecer, por pouco que seja, o coração

de um apó:>tolo.

A mais ardente tendência de

D.

Bosco era. confessar.

O Papa tinha-lhe concedido a faculdade de o fazer em todas as
partes. Vimo-lo confessar nas igrejas, nos hospitais, nos cárceres, nos
prados, nos caminhos público,s, à sombra do uma árvore, ao

pé de

uma cérca; em todas as posições o a toda;s as horas.
Pelos fins de 1 875,

D.

Rua comunicou-lhe, a tremer, que o arce

bispo não tinha querido renovar-lhe ·O seu direito de confessar; quer

dizer, que já não podia confes:iarr.

Era véspera de Natal, e todos os cbiricchini» chamavam

D.

Bosco.

Ele, que podia no seu foro interno usar a faculdade concedida pelo
Papa, confessou ainda; mas, passada a festa., escreveu ao arcebispo :
•Amanhã afasto-me de Turim para não ter que responder a per
guntas que já sobre isto me estão a fazer. Agora, peço-lhe humildemente
que queira renovar-me a faculdade de confessar, para evitar comen
tários e escândalos; e como a medida adaptada supõe grave motivo,
sendo um pobre sacerdote Superior de uma Congregação definitiva
mente aprovada e nomeada pela própria Santa Sé, suplico-lhe· respei
tosamente se digne emendar qua1quer erro em que tivCsse caído.•
Que pensaram os filhos de D. Bosco daquela medida?
Um deles, D. Bonetti, director de um seminário, onde o fundador

foi refugi-ar-se, qscreveu directamente ao Papa:

cVossa Santidade, que conhece absolutamente a virtude do meu

Superior, pode imaginar se ele será capaz de cm71eter um delito que

mereça tal pena, qlle só se inflige aos sacerdotes mais e�candalosos.D

O Papa não teve tempo d� intervir, pois o próprio arcebispo voltou

atrás ao receber a carta de

D.

Bosco, cujo tom manso e dorido lhe

tocou o coração. No mesmo dia lhe devolveu as faculdades que lhe
tirara. Mas não explicou qq.al fora a sua culpa.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

·

Qualquer homem que vo.t faça morrer. . .

Depois disto, a'Ssinar-so-ia a paz? Acender-se-ia a guerra'/ A ver
dade é que se acendeu a guerra. D. Bosco não podia abandonar ctrtH
posições nem sequer por amor à paz.
Mal se dizia em Turim que 'n. Bosco solicitava alguma coi8lt de
Roma, monsenhor Gastaldi enviava notas, informações, folhetos, b
penonalidades- maisi infllu.ontes. Os Salesianos - segundo se dep,..,_
endia de todos esses papéis - eram altaneiros, ignorantes, rebeldes
à autoridade, e, quanto ao seu trabalho, mais vozes que as nozes.
Como se não bastasse a lenha que havia para manter a fogueira,
publicaram-se em Turim, rem nome de autor, quatro panfletos em
que a pessoa e as doutrinas do arcebispo eram tudo o que neles se
tratava. •Pequena amostra das doutrinas de monsenhor Gastaldi• .
intitulava�se u m dos folhetos, «A questão rosminia·n a», outro.
Quem podia !:er o seu autor senão D. Bosco ou alluns dos seus
clérigos? Monsenhor Gastaldi não duvidou que assim fosse, tanto
mais que os outros dois folhetos atacavam o arcebispo pela sua política
em relação ao Oratório.
Sõmente ano:s mais tarde se wube que o padre Ballerini, jesuíta
e o cónego Antoisi, antigo Salesiano, eram os autores do3 dois referentes
t. filosofia do monsenhor, e o abade Turchi tinha escrito um dos outros
dois. O nome do quarto autor permanece ainda no mistério.
A�im passaram anos. Já tinha morrido Pio IX. Reinava
Leão XIII.
Um dia, D. Bosco soube que em Roma o arcebispo intentava um
processo contra ele. Calara-se até então; mas não podia calar-se mais.
Enviou à Congregação dos Cardeais uma. fria e metódica exposição.
e:Há mais de dez anos que o signatário e a Congregação Salesiana
sofrem vexames gra1ves da parte do arcebispo de Turim, monsenhor
Lourenzo Gastaldi. Até aqui temo-los tolerado em silêncio. Os tempos
são dificeis para a Santa Igreja, e eu não queria incomodar a Con
gregação (dos Cardeaiis} provocando o seu autorizado e supremo juízo.
Dofa-me também redamar contra urna pe:soa por quem sempre tive
estima e veneração. E teríamos continuado a suportar em silêncio
todos os agraivos e dificuldades. Mas Ultimamente o ucebispo dirigiu-se
à Sagrada Congregação do Concílio e publicou coisas infamantes para
o signatário e para a Pia Sociedade Salesiana . . . lil
Leão XIII lê e fica estupefacto. Como pode um homem suporta)'
aquilO em silêncio, se não for um santo? A Congregação do Concílio
apressa-se a decidir contra monsenhor GaiStaldi. Será um abalo terrível,
que encherá de alegria as lojas.
- Não! - disse Leão XIII-. Salve-se a autoridade do arcebispo.
Contemos com D. Bo.sco, que aceitará tudo o que o Papa lhe ordenar.
E ele mesmo redige uma transacção, que deve pôr ponto final
à questão. O seu artigo 1.0 diz as3im:
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•D. Bosco escreverá uma carta a monsenhor Gastaldi manifes
tando o seu desagrado pelos incidentes que nos últimos anos alteraram
as suas mútuas relações e causaram pena ao coração do arcebispo.
Se monsenhor Gasta1di pôde pensar que ele ou algum membro do seu
Instituto tenha sido a causa, O. Basco pedir-lhe-á perdão e rogará ao
arcebispo que esqueça o passado.»
Monsenhor Cagliero, que assistiu à reunião do Capítulo Superior
em que os Salesianos estudaram aquele singular documento. que pa
recia a.tirar as culpas sobre D. Basco, conta que todos hesitavam em

açeitá-lo quatido o fundador disse:
- J:: o Papa que dita as condições. Aceite-se!
Resignou-se a tudo. Pediu perdão de culpas que não tinha come
tido, mas monsenhor Gastaldi restituiu-lhe o seu afecto.
Aquela paz tão cara não tardoU a ser abalada. Para quê recontar
os incidentes da nova campanha?
Leão XIII nunca esqueceu a terrível prova a que voluntàriamcntc
submetera o fundador dos Salesianos.
Depois da morte de monsenhor Gastaldi, D. Bosco voltou a ped�r
os famosos privilégios para a sua Congregação. O Papa ("ecebeu-o em
audiência e leu a solicitação.

- Conceder-vos-ei tudo o que quiserdes. E faremos as coisas ràpi
damente. "Agora1 - acrescentoU, sorrindo - o pobre monsenhor não
poderá opor-se. Esse sim, que era um adversário! Bem vedes . . Nem
sequer o Papa, muitas vezes, pode fazer o que quer . .
D . Bosco estava já muito doerite, e e:cutava aquilo, não d e jo:!lhos.
como manda o protocolo, mas sentado junto do Papa, que o mimava
ternamente. E tudo o que pedia foi-lhe concedido.
O insigne Pontífice Pio XI, então jovem sacerdote, que conheceu
e contactou com D. Bosco e viveu alguns dias sob o seu teclo, ao pro
damar a sua santidade, no acto solene da beatificação, deixou cair
estas palavras: aContradições provenientes até de quem tinha o direito
de esperar ajudá e socorro.»
Havemos de nos assombrar? Porquê? Não há vida de santo escrita
com verdade, que não tenha muitas páginas iguais a estas. Por alguma
coisa se lê no evangelho de S. João estas palavras de Cristo aos seus
disclpulos: aPôr-vos-ão fora das sinagogas e hiÍ.-de chegar a hora em
que qualquer qÚe vos mate julgará prestar um serviço a Deus.11

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

D. BOSCO ENTRE O PAPA E ó REI

U

M

dia, na antecâmara do ministro da Graça e da Justiça do re.ino
de Itália, que já tinha a sua ca.pital em Roma, apareceu um

sacerdote de pequena estatura, vestido com roupas que pareciam alheias.
Estava velho e pálido. Uma força oculta galvariizava os seus fracos
. membros. Tinha perdido a vista do olho direito, mas o oulro brilhava
com redobrado fulgor. Como quem se prepara para uma longa espera,
trazia um grosso breviário, além de um molho de papéis, provas tipo
gráficas sem dúvida.
- Quem é esse indivíduo? - disseiam uns para os outros os que
aguardavam a sua vez. candidatos a colocações ou a favores, jornalistas

à pesca de novi.Pades, ociosos ou curiosos ávidos de se aproximarem
de uma personalidade, que assistem, como quem vai ao teatro, ao
singular espectáculo da antecâmara de um poderoso.
Cortadas a tiros de canhão as relações do Vaticano com o Governo
de Itália, não era frequente encontrar ne:stes primeiros tempos um
traje talar nos salões do ministro.
E quando se encontrava não era da laia daquele. coçado e mal
cortado, que à légua indicava a pobreza do seu dono. Os sacerdotes
que visitavam os ministros, pareciam cortesãos. e ao vê-los dava von
tade de perguntar se teriam celebrado missa riessa manhã e quanto
tempo havia que não abriam o breviário.
Pio IX continuava irredutível, como se em vez de um velho inerme
e cativo, fosse um soberano cuja palavra se apoiava nos canhões e nas
baionetas de um grande exército.
Aquele Governo impúdico, que,. sem a mais leve sombra de motivo
e sem se dar ao trabalho de lhe declarar a guerra<>'" violara as suas· fron
te.iras - triplamente sagradas para ele, pois por tratados com outras
nações se tinha comprometido a respeit:f-las e a defendê-las-, sitiou
a cidade, abateu as muralhas e tomou pciss� do palácio; aquele Go
verno tinha-se colocado fora das leis da civilização.
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Do fundo da prisão, Pio JX opunha um heróico 11non possumus11
às tentativas de Vítor Manuel, que ansiava por se lavar da intolerável
lepra dos remorsos e da excomunhão sem � desfazer, contudo, das
suas conquistas. O seu ministro da Fazenda chegou . até às portas do
Vaticano com

3.225.000 liras, dotação anual com que o Governo do

rei avaliava o preço delas.
As portas do Vaticano permaneceram fechadas diante do ministro;
e o cardeal Antonelli respqndeu, em nome do Papa, que, graças à cari
dade dos fiéis, não estava na indigência. e que preferia pedir esmola
de porta em porta a receber um cêntimo de algum Governo e muito
menos do usurpador . .
O s bens eclesiásticos, d e que o Governo se tinha apoderado du
rante vinte anoS>, somavam milhares de milhões, mas, como acontece
sempre. a sua liquidação era desastrosa e era mais o que ficava entre
as unhas dos intermediários que o que chegava às arcas reais.
Não fizeram, pois, má cara ao infeliz ministro, quando voltou
sem esvaziar 06 alforjes.

A formosa e robu�ta

Rosina, filha de um· tambor-mor, comeu

a grandes tragos a fortuna do rei. Pô-lo a ridículO" com diversos
amantes; e terminou fazendo que lhe dessem o título de condessa de
Mirafiori casando-se secretamente com ele, ao mesmo tempo que pre
..
tende legitimar os seus filhos, que nasceram no tempo em que aind.i
vivia a angelical raínha do Piemonte, Maria Adelaide.
Vítor ManuCI defendeu-se desta pretensão, mas rendeu-se a todas
as outras. Ela e os bastardos tinham um palácio em R oma. onde ele
mal aparecia. Rosina envelheceu e engordou, e o rei tinha medo de
pernoitar no Quirinal. A morte perseguia-o. predisse-lho uma mulher.
Preferia atardar-se cavalgando nas campina�. caçando camurças nos
Alpes. A política abandonava-a aos ministros.
Agora que concluiu o seu trabalho e reina sobre

25.000.000 de

súbditos, quando pensa nos caminhos por onde chegou a essa gran
deza, a coroa queima-lhe as fontes, e quereria abdicar em favor do
seu filho Humberto. Detém-no a recordação da trágica abdicação de
seu pai, depois da derrota de Novara. Irão d!zer também que ele foi
derrotado pelo Papa?
Quantos anos continuará aquele velho cativo o seu desesperante
cnon possumus11? Quantos anos demÔrará a aparecer o novo Papa,
que aceitará as suas imposições;? Não haverá algum medianeiro que
lhe aplane o caminho? Teve um dia a lembrança de enviar a Pio JX
um mensageiro de fino espírito, o imperador do Brasil, D. Pedro li.
- Vim pedir a Vo:sa Santidade que me permita apresentá-lo ao
rei de Itália.
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Pio IX levantou-se e, fitando D. Pedro nos olhos, respondou-lh
·

com dureza :
- Em vão vi odes,

imperador,

·

com semelhante proposta.

Quo

o rei de Piemonte comece por restituir à Igreja o que lhe roubou.

Antes" dessa reparação do sacrilégio, nunca mais entrará aqui com
licença minha. Pode fundir as minha,,. portas a tiros

de canhão como

abateu as portas de Roma ou as do meu palácio do Quirinal; mas.
quando ele entrar, eu sairei pela porta. oposta. . .
- «Per Bacco» ! - respondeu Vítor Manuel,
d'.l sua embaixada. - Estamos

em

Roma�

a o saber d o fracasso

e em

Roma ficaremos!

Estando assim o:; ânimos. quem ousaria intentar alguma espkie
de conciliação?
Era, pois, muito estranho ver nos palácios do Governo
cerdote de vestimenta pobre e de

um sa

maneiras -verdadeiramente sacer

dota;s.
Tém ar de campónio. A julgar pelo guarda-chuva, é. de terra
húmida. Não fez a barba nesse dia, mas não parece intimidado

o

quando

funcionário, de mau modo, se aproxima a perguntar-lhe o que quer

e muda

de

atitude

qUando

ele

lhe

sussurra · o

nome ao

ouvido.

Pega-lhe imediatamente na capa, no guarda-chuva e no chapéu, e
diz-lhe, inclinando-se:

- O senhor ministro já perguntou três vezes pelo monsenhor. . .

- E u não sou monsenhor.
- Pelo senhor teólogo.
- Não sou teólogo.
- Como devo djzer, então?
- Diga simplesmente: por D. Bosco.
Fez-se tão grande silêncio na antecâmara, que todos ouviram
aquele nome, e todos ma.quinaJmente deixaram

os seus

1ugares e

fizeram roda à volta do funcionário e do pobre sacerdote, para ver
que espécie de bicho era o famoso D. Bosco.

Aos jornalistas falta-lhes tempo para disparar a notícia. O famoso

D. Bosco e3tá em Roma e foi visto na casa do Governo. Que foi lá
fazer? Não se pode deixá-lo

escapar sem o submeter a um inter..

rogatório.
Uma hora e meia dura a entrevista. D. Bosco pôs em movimento
toda a casa. Aparecem empregados com papéis parai o ministro. Vê-se
que nessa entrevista não se perde tempo.

Os jornalistas aguardam,

calcinados de impaciência.
Suspeitam o que acontece. A Santa Sé, para não

fazer ruído en

viando um cardeal como embaixador, manda aquele pobre velho quo
não tem nenhuma apresentação, mas que é mais cfurbo1 do que todo

o colégio c"ardinalício, para tratar da conciliação. Por fim, abre-� a
porta e aparece D. Bosco. Os jornalistas lançam-se sobre ele.
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- De que tratou, monsenhor?
- Há conciliação? Podemos dar a notícia?
D. Bosco desata a rir.
- Se re:>ponderem ao que lhes vou perguntar, responder-lhos-ei

ao que me perguntam.

E D. Bosco, corii o seu desbotado guarda-chuva e com o ·seu

breviário velho, seguido pelos repórteres dos jornais de todas as cores:
vermelhos, verdes, amarelos, dirige-se a um café.
E aí deixa que o interroguem sem dizer uma palavra: entretém
-nos e faz com que ouçam uma palavra de sacerdote, dessas que não
ferem ninguém porque são ditas de coração para coração. O seu lema

é que toda a. palavra de um sacerdote deve ser sal de vida.
Mas, em resumo, sobre o �sunto que o levou perante o ministro
que aguardava a sua visita, nada lhe diz. Tanto melhor; os jornalistas
embaraçam-!e com as notícias concretas.

A fantasia é a primeira

faculdade de um repórter.
No dia seguinte o

Fanfulla,

jornal irreligioso, dava assim a novi

dade: cHá alguns dias que circulam vozes de que se realizam esforços
em prol de umar cânciliação entre a Igreja e o Estado. O intermediário
é .agora um distinfo prelado piemontês. O Santo Padre não se negàrá

· ã_

a·coitar a proposta que o Parlamento votou.n
Outro jornal romano. a Gazetta

di Torino,

anunciava-o deste

modo: «Encontra-se em Roma o célebre D. Basco, de Turim. Goza
da maiõr consider·ação no Vaticano; é bem visto pelo Papa. Mas no
público não desperta o entusiasmo de outros tempos. Está em decar
dência. O Governo abre-lhe as portas de par em par. Não sabemos
do que se trata, mas devem ser coisas graves.•
Predominava na· imprensa sectária o regozijo de ver o Papa em
vias de esquecer o seu obstinado cNon possumus• , e de estender a mão
para receber os três milhões. Com isto terminaria a irritante lenda
do cativo despojado.
Pelo contrário, a imprensa católica mostrava-se i.rritadlssima. Com
que autoridade se metia D. Bosco naquell!!S assuntos? Era uma cabeça
desaparafuS6da pelas promessas do Quirinal? Outro apóstata em pre
paração? Era preciso djzerem-lho claramente. Não se calavam as Hn
guas nem se recolhiam as canetas. E na Yoce

dei/a Veritá nada

menos

que Mo�enhor Nardi, auditor da Rota, lançava-lhe virulentos sar
casmos, chegando a afirmar que D. Bosco representava o papel do

diabo, tentando Pio IX.

Vejamos porque é que monsenhor Nardi via na atitude de D. Bosco
um começo de traição ou de apostasia. Era um gato escaldado, que até
da água fria tem medo. Tinha fundado a

Voce dei/a Veritá

em com

panhia do jesuíta Carlos Maria Curei, homem probo e zeloso, mas
a quem o orgulho ·acabara por derrubar como a uma grande árvore
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carcomida por dentro. Seduzido pela tentação dos liberais cntóli tta,
este homem tinha-se tornado paladino do reconhecimento do cfo to
consumadou, a perda do poder temporal. As sUas ideias alcançaram-lhe
fama e honras nos círculos do Governo, mas levaram-no a sai r dll
Companhia de Jesus. e. obcecado e soberbo, chegou até à beira da
apostasia. Felizmente, não caiu no abismo e retratou-se nos últimos
anos.
Outro célebre sacerdote, o padre Theiner, prefeito do Arquivo
Vaticano, tinha causado o mesmo escândalo e dado armas ao adver
sári o para combater a. intransigência do Pontífice.
Agora era D. Bosco, de quem sempre se dissera que mantinha
relações suspeitas com os excomungados de Turim!
D. Bosco aguentou-se na admoestação, silencioso e paciente, e
disse a alguém afectado mais do que ele por aqueles ataques:
- Que eu tenho amigos entre essa gente? E daí? Seria capaz de
ir de cha pé u na mão e sorridente até junto do diabo, contando que me
deixasse passar para shlvar uma alma.
E no caso que agora o preocupava e que era motivo das suas
idas e vindas do Vaticano ao Quirinal e do Quirinal ao Vaticano,
tratava-se de salvar muitas almas.
Tinham ficado vagas em Itál ia, espec,ialmente no Piemonte. mais
de sessenta dioceses, por morte ou desterro dos seus bispos.
Só Deus sabe o infinito mal causado por esta situação, que pa
recia sem remédio, porque, por um lado, o Governo tinha-se apo
derado das sedes vacantes e exigia. juramento de fidelidade ao bispo
que quisesse ocupá-las. e. por outro, a Igreja negava-se a consentir
essa indignidade.

D. Bosco pintou ao Papa o estado das dioceses vacantes com
cores tão vivas, que lhe arrancou lágrimas. Anos antes já D. Bosco
tinha intervindo na designação de muitos bispos, contribuindo para
aplanar as dificuldades que o Governo opunha. Era, pois, bom advo
gado para que o assunto 1he fosse confiado, e o Papa encarregou-o

disso.

D. Bosco escreveu ao ministro esta carta: o:{!?onsiderar-me-ia feliz
se pudesse prestar algum serviço ao meu Governo, que ao mesmo
tempo fosse vantajoso para a Igreja. . . Como particular, desconhecido
no mundo político, não daria nenhum motivo aos jornais para comen
tarem nem a favor nem contra. a minha intervenção.»

Nisto enganou-se, mas andou bem ao pensar que o Governo acei
taria a sua intervenção.
Foi-lhe marcada entrevista no palácio e D. Basco, mal recebeu
a carta, arranjou a mala. Pobre mala, na verdade. Tão coçada estava
a sua roupa de uso. que teve de pedir aos seus filhos do Oratório, a
uns a batina, a outros a capa, a outros outras peças. E não escolheu
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as que melhor lhe ficavam. No dia em que foi visitar o ministro inten
cionalmente deixou a barba por fazer.

Esta negligência fazia parte da sua diplomacia. O ministro. certo

de que D. Bosco trataria ·de levar a água ao moínho do Papa, ficaria
tranquilo com o aspecto do pobre homem e albergaria a ilusão de
o levar à certa..
As negociações começaram sob o ministério de Lanza, que de
repente se demitiu. Prosseguiram sob o de Minghetti.
Certa ocasião, D. Bosco estava em conversa amena com vários
deputados, entre os quaisr Crispi, numa. sala do Parlamento. De repente
viram passar o secretário de Estado da embaixada prussiana. Pouco
tempo depois apareceu o ministro com um longo telegrama na mão.
- Senhores, alguns vão alegrar-se, outros vão ficar tristes. . .
- Que é?
- A sentença de morte dos sessenta bispos que iam ser nomeados,

assinada por Bismarck. O chanceler queixa-se de que enquanto ele
persegue o catolicismo na Alemanha, o Governo italiano anda em
negociações com o Papa. . . Não é culpa nossai, senhor D. Bosco, se a
coisa ficar enterrada.. Diga isto a Sua Santidade. A Prússia é mais
forte do que nós. Sinto muito. . . Gostaria de agradar a D. Bosco e ao
Papa! Boas tardes, senhores.
Foi sincero o desgosto que mostraram? Aproveitaram-se do pre
texto que Bi-smarck lhes oferecia para enterrar um assunto que punha
cm perigo o Gabinete? Como quer que fosse, so lhe davam a escolher
entre Bismarck e Pio

IX, o Governo italiano não podia vacilar:

Bismarck tinha -a bolsa e o sabre, e este era o argumento ante o qual
se inclinavam sempre os homens da revolução.
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UMA noite do frio inverno do ano de 1875 descia do comboio
que chega por volta das dez à estação da Porta Nuova. em
Tutjm, um jovem sacerdote romanhol.
Alto, delgado, de faces rosadas, levando ele próprio a ba1a1em.
subiu para um pobre carro, onde o vento dos Alpes reinava como
em casa própria.
Deu os sinais de Valdocco, e o cavalo, entumecido, começou a
trotar sobre as grandes pedras que cobrem as calçadas de Turim�
Os olho3 azuis do romanhol abriam-se àvidarnente ante as gran
dezas daquela cidade, que durante Kculos tinha sido corte de reis.
Portas e mais portas! Palácios de pedra: pátios imensos, maiores ainda
pelas sombras que os invadiam, às vezes sem mais luz do que a que
ardia diante do nicho da •Consolata•, na parede principal.
Procurava D. Bosco.
Nesse mesmo dia, numa cidade do caminho, tinha comprado um
retrato do já famolso apóstolo de Turim; mas não tinha a certeza de
o reconhecer quando o visse.
Era preciso pensar que era novo, recém...ordenado e que não sabia
ainda o que ia fazer da sua vida., ignorando os desfa;nios de Deus.
A tai ponto desconhecia a verdadeira vocação, que tinha feito
uma experiência da vida moná.stica. Vivera três ou quatro anos num
convento de frades beneditinos; achou essa vida austera e tranquilai,
conforme ao sCu gosto, e chegou a vestir o rude saial.
Mas não permaneceu muito tempo no convento. Veio a supressão
.. das Ordens religiosas em Itália. no ano de 1806, e teve que abandonar
os beneditinos. Prosseguiu os Seus estudos no seminário e ordenou·•
sacerdote secular, mas a sua vocação era a vida religiosa. Mas de
que Congregação?
Ouviu falar dos salesianos, pareceu-lhe que era esse o seu caminho.
Dispôs-se a ir a Turim. Tinha deixado entrever esse propósito, e o
seu confessor, sacerdote. secular, pouco afeiçoado às conare1aç011 r.U·

N
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IÍOU&, que amh\de levavam as melhores vocações, tentou dissuadi-lo.
O jovem persistiu rto seu propósito; mas na véspera da viagem con
fessou-se a outro sacerdote que era presbítero da Cole1iata1 que lhe
pediu tam�m que desistisse do seu intento.
Cheaado a Valdocco " jovem sacerdote desceu e bateu à modesta
porta do Oratório. Abriram-lha. Disse quem era e mandaram-no entrar
parai o refeitório.
D. 8osco acabava justam�nte de confessar os seus .:biricchini»,
diúia e penosíssima tarefa, para. 'o qual, no meio das suas mais graves
ocupações. sempre encontrava tempo. A essa hora entrava no refeitório
para jantar, tarde e frio.
O jovem sacerdote penetrou na estreita casa de jantar da comu
nidade, mal iluminada por um candeeiro de petróleo.
- Aquele 6 D. Basco! - disseram-lhe, mostrando-lhe um ancião
rodeado familiannentc por outros sacerdotes.
O coração bateu-lhe fortemente.
Aquele era D. Basco? E diante dele comportavam-se os seus filhos
dessa maneira, uns de pé, fazendo sortes com cadeiras como prestidi
gitadores, outros sentados, falando em voz ajta?
A velhice tinha-lhe curvado as costas e enrugado o rosto, mas
todos sentiam que ele era um pai, um me:s.tre e um camarada.
Comovido e um pouco escandalizado, aproximou-se, e de joelhos,
be1jou-lhe a mão.
- Que� és tu, meu filho?
- Sou José Vespignani, sacerdote romanhol. O ano passado escrCvi-lhe pedindo lugar no colégio de Alassio para os meus irmãos.
Aaora venho pedir-lhe lugar para mim entre os seus filhos.
Silencio. Todos se aproximam do novato, que fala tlmidamente.
D. Bosco contempla-o num in:Kante, pega na carta de apresentação
que lhe é entregue e passa-a a O. Rua. seu secretário, que tem os olhos
-mais jovens do que os seus, tão cansados já.
- O senhor vem ficar um ano connosco para aprender como
fundamos coléaios e como os mantemos, para depois ir para a sua
terra fazer o mesmo ..
Vespignani fica petrificado. Aqueles olhos, que o trabalho e a
velhice tinham quase apaaado, Jecm nas almas!
- Não! -exclama cheio de confusão. - Eu venho para ficar
para sempre conSigo; quero ser salesiano, se me aceitar.
- Bem. Agora vemo-nos à luz desse pobre candeeiro� amanhã
ver-nos-emos à luz do sol e conhecer-nos-emos. Amanhã dirá a missa
da comunidade aos nossos missionários que vão partir para a Argen
tina . . .
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- Mas eu. senhor D. Bmco, há apenas um mês que dlao 11il1111tti
não serei capaz de celebrar diante da comunidade; confundir-me-oh
não saberei dar a comunhão.
- Tudo sairá muito bem! Não se preocupe!
Um momento depois, D. Rua condu-lo a um aposento vazio: Vitl
à rouparia buscar lençóis, fronha:s e cobertores. Volta carregado com
todo o enxoval e começa a fazer a cama.
- ls.so não pode ser, D. Rua! Eu farei a minha cama!
- Deixe-me ajudá-lo! O senhor. D. Vespignani está ainda mais

fraco do que eu.

Com efeito, D. Rua, que foi o primeiro sucessor de D. Bosco,
estava seco e magro. Ninguém lhe vaticinava a velhice a que chegou.
E menos ainda a D. Vespignani, condenado pelos médicos a morrer
tísico na flor da juventude; mas que viveu oitenta anos.
Que sorte assistir à partida da segunda expedição de missionários!

e que glória celebra< a missa de despedida!

Desta manejra D. Bosco se saiu com a sua. •O senhor não deve

ser

missionário•,

tinha-lhe

dito

terminantemente

o

seu

confessor

U. Cafasso, e ele obedeceu. Mas, em contrapartida fez..se pai de nume

rosos missionários, que se difundiram pelo Mundo a realizar as coisas
que tinha sonhado.
O sonho que o levou a não atrasar aquela empresa teve-o em

1 872, e contou-o aos seus íntimos da seguinte maneira:
•Pareceu-me encontrar-me numa região selvagem e desconhecida,
planície imensa sem bosques nem colinas. circundada a enorme dis
tância por montanhas escarpadas. Vi uma multidão de homens de
enorme estatura,

de cor

ombros peles de animais

e

bronzeada,

quase

nus.

Pendiam-lhes

dos

as SU3S armas eram uma lança e um laço.

cUns iam à caça de animai's selvagens; outros pelejavam entro
eles; outros encontravam-se com tropas vestidas à europeia e a terra
depressa ficou semeada de cadáveres.
em

cVi aparecer então, nos confins da planície, muitos personagent,
que reconheci missionários de diferentes Ordens. Iam preaar

àqueles bárbaroSJ a religião de Jesus Cristo; mas foram recebidos com
furor diabólico e mortos no meio de uma aJgazarra infernal, e os seus
membros sangrentos espetados nas pontas das suas lanças.
•Disse para mim: Como se hão-de converter estes brutos? E vi
ao longe outros miSsionários de caras alegres precedidos por um arupo

de jovens. cVêm para que os matem», pensei a tremer. Reconheci OI
meus salesianos. Quis dizer-lhes. que fugissem, quando reparei que 01
selvagens se alegravam ao vê-los, eiscutavam as suas palavra• e r11

pondiam às suas orações.
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cE imediatamente vi-os depor

as armas. ajoelharem-se

e

fazerem

como os salesianos, que cantavam louvores a Maria. Então acordei.•
Não duvidou de que aquele sonho fosse, como tantos outros.

espe
os seus missionários'! .
Pensou primeiro na Etiópia. Depois na lndia. Também na Aus-
trália. Falou com sac.erdotes ingleses; comprou livros, mandou alguns

um aviso de Deus. Mas que· povos eram aqueles cuja religião
rava.

estudarem inglês.

os ho
os da Etiópia, vestiam como
sonh06, com peles, e com lanças e laços. Nem as regiões
emolduradas por montanhas a distância infinita.

Não, não! Nas gravuras que os seus livros traziam nem

mens

da Austrália, nem os da lndia. riem

os que vira em

eram planícies
Um dia chega

ao Oratório de Valdocco um homem de barba

cerrada, forte e gordo, com grande uniforme militar. E Gazolo, cônsul
da República Argentina

em

Savona,

que

traz a D. Bosco uma carta

do arcebispo de Buenos Aires. monsenhor Aneros.
Como são as terras, como são os povos selvagens dali? D. Bosco
procura informar-re, mostram-lhe gravuras e livros, e reconhece nos
patagões de grande estatura, vestidos de peles. e na infinita planície
das pampas, os terríveis actores e o cenário dos seus sonhos.
Mas o arcebispo não o convida para. ir à Patagónia. a terra in
cógnita. segundo Darwi n. cuja po� o Chile e a Argentina discutiam.
�

talvez a f..5panha e a Inglaterra. Não, a Patagónia está muito longe

d!. Buenos Aires, e o arcebispo só pensa por enquanto nas urgentes
necessidades espirituais da cidade em plena expansão, onde há

mais

de 30.000 italianos que carecem de assistência religiosa.

Se os Salesianos qWsessem encarregar-se de uma igreja no po

puloso bairro que

Riachuelo,

chamam da

tricontrariam lá, entre

Boca, por estar situado na foz

compatriotas,

um

terreno

do

mais pro

pício para evangelizar que a própria terra dos patagões.
Assim lhe escreve o arcebispo: •Os italianos que há em Buenos

dos sacerdotes italianos vlm, dói-me
(/ar quatrini e nient'a/tro).-..
D. Bosco resolve iniciar as missões salesianas começando pela
kepública Argentina. De Buenos Aires, que será o seu quartel-1eoeral.

Aires são 30.000, e a maioria
did-lo. fazer fortuna

os seus filhos partirão depois para a conquista espiritual, não '6 da
Patagónia. mas também das nações circunvizinhas.
Frenético entusiasmo desperta em Valdocco a notícia de que se

vai preparar o primeiro esquadrão de missionários. Todos · querem
partir. Dez ' são os escolhidos, e entre eles. como chefe, vai o presbítero
Cagliero.

Não é menor a alegria de Buenos Aires e da pequena cidade de

S

Nicolau dos Arroias na margem direita do grande Paraná. A ela
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cal!e a slória de ter sido "' primeira no Novo Mundo a custear a pai•
sapm de alauns missionários e a possuir um colqio salesiano.
A 14 de Novembro de 1 87S embarcam em G'nova. a bordo do
Savoie, vapor francfa, os dm: primeiros salesianos que partiam em
mião.
A 14 de Dezembro, duuntos italianos, reunidos no porto de
Buenos Aires, assistem ao desembarque de O. Caatiero e dos aeus
nove jovens soldados.
Os dez mh1,siomirios foram alistados e providos de roupa e de
vasos, de paramentos saarados, de livros de ensino e de estudo; levam
UrJl piano e um harmónio. D. Bosco redigiu minuciosamente a nota
de despesas: 26.355 liras, incluindo 4.000 das 8.000 que custam as
p8.$8Aaens.. As outras 4.000, ou seja. a passagem de cinco m.issiooúi.os,
paaa-as a municipalidade de S. Nicolau de Arroios. Esta cidade teve
a sJ.ória de possuir um colt!&io salesiano primeiro que Buenos Aires.
Al�m disso, D. Bosco entregou a cada misMonário um crucifixo
abençoado ex professo e um papelzito com estas palavras, o seu
último conselho:
1Buscai almas, e não dinheiro nem honras . . . Usai de caridade
e de amabilidade para com toda a gente. . . Cuidai especialmente dos
doentes, das crianças. dos velhos, dos pobres . . . Obedecei às autori
dades. . . Fazei que o mundo conheça que sois pobres, no traje. na
comida, na casa . . . As penas de cada um sejam as penas de todos . . .
Aos jovens recomendai-lhes a confissão e comunhão frequentes. . . Nas
fadigas e nos sofrimentos, não vos esqueçais que temos um grande
prtmio preparado rio c�u ! Amen! •
Passou um ano. A jovem ,nissão salestana possui já um colt!gio
em S. Nicolau de Arroias. Duas igrejas e uma escola de artes e ofícios
em Buenos Airm.
Mas a messe t! grande ·e os dez operários são escassíssimos. Há
regiões imensas, onde populaçõcts cristãs vivem e morrem sem os
auxílios do sacerdote. D. Bosto recebeu uma carta onde lhe contam
como certa pessoa. para ouvir missa pelo menos um dominao no ano.

partiu quinta-feira, e viajou todo esse dia. a sexta-feira e o sábado
a cavalo e ajnda assim mal chegou Ili tempo.
Estas noticias inflamam a caridade de D. Rosco. Forma um se
gundo e'lquadrão de 16, e mandarO para Buenos Aires.
Vespignani, noviço de um dia, diz a missa da Comunidade e vibra
de entusiasmo evangélico. Já se sente filho de O. Rosco. Oh, se pudesse
partir, como um semeador de boa semente, para campos viraens da
A�rica!
Sonho inacessível! A sua saúde � precária. Febre contínua o con
some; uma tosse pertinaz não o deixa dormir. Tem frequentes he·
moptises. Acaba por não se ter de pi!. Mandam-no para a enfermaria.
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Aquele molho de ossos, dizem os médicos, depressa irá repousar no
tranquilo cemit�rio de S. Pietro in Vincoli, ou em qualquer outro da
cidade.
Administram-lhe o Viático e prepara-se para morrer.
Uma tarde, Vespigriani reconhece os passos de D. Bosco e le
vanta-se da cama., com um esforço heróico.
- Que tal? Como vai isso?
- Já

está a ver, D. Bosco. Tinha-lhe pedido que me mandasse

como mi�ioncirio para a Argentina .. : É como se me tivesse mandado.
Já estou de volta; agora irei para outra parte.

D. Bosco olha� profundamente e, levantando a mão, diz-lhe:
- Irá! Vou dar-lhe a bênção.

Desde esse instante cessaram a tosse, a febre, e começou a con

valescença. Poucos dias depois D. Rua vai ver como

está.

- Quer entreter-se com alguma coisa? Trago-lhe um trabalho. . .
Que trabà!ho! Uma montanha d e provas d e tipografia que �
urgente corrigir. Em Valdocco nem os moribundos perdem tempo.
Senhor! Aquele jovem sacerdote que estava para morrer tisico.
poucos meses depois figura como o segundo da tista do terceiro es·
quadrão de missionários que D. Bosco manda para Buenos Aires
nos fins de 1 877.
O chefe da nova expedição foi D. Costamagna.
Ainda nos tempos de D. Bosco a Patagónia era a terra incógnita.

sobre a qual no �culo XVI 90 teceu a lenda dos patagões gigantes,
e em cujo seio misterioso existe a cidade dos Césares, habitada por
brartcos e cheia de tesouros. Nem se conheciam os seus limites nem

estava claramente resolvido a que nação pertencia. Tanto a Argentina
como o Chile pretendiam a sua jurisdição.
Naquela região, a cordilheira dos Andes não é a altíssima cadeia

que separa nitidamente as duas nações ao norte do paralelo 37. J;: baixa
e íngreme, cortada por vales cheios de bosques e de grandes lagois.
Enquanto a parte oriental permanecia absolutamente deserta, pois

Buenos Aires ficava a incalculável distânçia, a parte ocidental desde
o século XVI que se tinha enchido de colónias e de cidades impor·
tantCI' e prósperas.
Não era, pois, estranho que os que melhor conhecessem e ex·

piorassem a Patagónia daqueles séculos fossem os missionários. os
exploradores e os mercadores, que partiam de Santiago, de Conceição,

de Castro, de Osomo, cidades em pleno desenvolvimento, menos afas.
tadas da Patagónia pela cordilheira estreita e baixa do que de Buenos

Aires e de Córdova, das quais eram separadas por enormes e d�rticas
distâncias.
Dois factores determinaram a maioria daquelas explorações. Um

foi a. romântica lenda da cidade dos Césares, que enfeitiçou a ima-
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ginação de ambiciosos e de aventureiros. Outro, o afã dos sa_en,fotf",

que,

tendo começado a evangelização dos araucanos, quiseram Oli

tender a sua cÔnquista espiritual às vertentes opostas dos Andes, torra
dos índios poias e puelches. .
A lenda da cidade, ou melhor, das cidades dos Césares (pois foram
três), formou-se desta maneira:
Por volta do ano de 1539 naufragaram no estreito de Maaalhães
uns barcos fretados para as Molucas pelo bispo de Placência. Nunca
mais se soube dos seus tripulanteli, mas começou a correr o boato
de que se tinham salvo e permaneciam naquelas costas.
Apareceram, tempos depois, uns ta-s Oviedo e Cabo, na e.idade
chilena de Conceição, contando que os náufragos tinham fundado na
parte oriental dos Andes uma cidade rica, e próspera.
A notícia foi bem aceite. A fantasia do povo, extremamente in
flamável

naqueles tempos heróicos e aventureiros, adornou-a com

detalhes mara.vi1hosos, e por mais de duzentQs anos os hab.itantes de
um e de outro lado dos Andes continuaram a acreditar e a procurar
as encantadoras cidades dos Césares, nome que lhes deram em home
nagem a Carlos
Em

V.

1610 encontramos D. Jerónimo Luís de Cabrera, governador

do Tucumán, fundador de Córdova, em plena. terra dos puekhes,
à frente de uma expedição.
Chegou-se até a precisar as distâncias: a

160 léguas de Mendoza

e a 286 de Buenos Aires. E as pessoas que os povoavam não eram

sõmente os tripulantes dos primeiros barcos perdidos no estreito, mas
de muitos outros que tiveram igual desventura nas costas do sul.
Não faltavam descrições ingénuas e doslumbrantes: os Césare3
tinham muralhas, fossos e pontes levadiças. Os edifícios eram sump
tuoso:;., os templos cobertos de prata maciça. Os habitantes vestiam
casacos de pano azul, sapatos de fivela e chapéus de três bicos, e eram
tão · luxuosos que nas suas casas se sentavam 90bre tamboretes de ouro.
O clima era tão sadio que as pessoas só morriam de velhice.

Especialmente do Chile, pela situação das cidades austrais. parti
ram numerosas expedições em busca dos Césares, sem outros resul
tados além de descobrirem ás passagens das cordilheira-s, que depois
serviram aos missionários.
Em

1 670, o padre Marcardi fundava nas margens de Nahud

Huapi uma missão, e dalj partiu para o sul em busca da cidade dos

Césares, a cujos habitantes que supunham criStãos, queria levar o

auxílio de um sacerdote. Enviou diante dele emissários índios, com
cartas em grego, latim, espanhol, itaJiano, araucano e poia, pois i1no
rava a língua que se fa.IMia nos Césares. Como era natural, as suas
cartas nunca chegaram e os seus exploradores voltaram com a desculpa
de terem sido assaltados e roubados no caminho. E os próprios fn.diot
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poias. no terceiro inverno, mataram com flechas o ingénuo explorador
que os evangelizava.

Mas a semente divina não podia morrer. Já naqueles tempos
Chillán, Conceição, Valdivia, Castro, em terra araucana, tinhai'tí êolé
gios para os filhos dos índios.

É preciso reparar bem no mapa e imaginar o que seria viver em

lugares tão remotos. E, entretanto, do lado oriental da cordilheira,
argentina agora, nada mais havia do que a barreira intransponível

do deserto.

Num dia do ano de 1 703 chegava diante do governador do Chile,i

que vivia em Santiago, um flamengo, o padre Wanden Mcre, a quem
chamaram padre Laguna.

Tinha prometido que, se o governador lhe permitisse ir buscar

a sangrerita herança de Marcardi, celebraria missa por ele durante

trinta dias seguidos e jejuaria todo o mês a pão e água. Em Dezembro

já o encontramos nas sombrias margens que os puelches povoam.

Viveu ali quatro ano� e ao quarto morreu envenenado pelos seus
selvagens catecúmenos.
Sucedeu-lhe o padre Guilherme, que restabeleceu a missão. As

coisas correram bem até ao momento em que lhe veio à ideÍa a obra

coloss8I de um caminho que encurtasse a distância entre o Nahuel
Huapi e as cidades do Chile. Os índios tentaram opor-se, com medo

de que Por esse caminho entrassem os soldados espanhóis; mas o

padre Guilherme não sossegou enquanto não descobriu a misteriosa

passagem de 'Bariloche. que permitia fazer a viagem em três dias. Os

índios incendiaram a igreja e a povoação e fugiram para as montanhas
e, pouco depois, um cacique envenenou o missionário com um copo
de chicha.

Herdou a sua cruz de apóstolo e de mártir outro explorador, o

padre Elguea. Uma tarde, os índios da missão voltaram da caça
riosos, talvez

sublevados pelo seu

fu

•machi'S•, o adivinho, e assas

sinaram-no.

Apagada aquela luz da civilização que começava a penetrar na

Pat.agónia pelo lado do Chile, a sua dura e rebelde terra voltou a cair
no paganismo e na confusão das lendas.

No século XVIII, o rio Safado, na província de Buenos Aires,
constituía a fronteira do território civilizado. Para além, as inume

ráveis tribos dos índios pampas; e mã.is além ainda, �o outro lado

do Rio Negro, os temíveis patagões que Conscrvaivam a fama de
gigantes.

Em 1 740, dois jesuítas, os padres Cardiel e Falkner, penetraram

sós entre os índios. que andavam numa guerra sem quartel contra os
espanhóis. E realizaram o milagre de promover a paz e de fundar

dois aglomerados, ou povoações, nas serras do Vulcão e do Tandjl.
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Mas cm 1768 com a expulsão da Companhia de Jesus, ili n\I.._
foram abandonadas e os índios voltaram à barbárie.
Mais cem anos de trevas! Desta vez a luz viria do Orlenle

•

trá-Ja-iam os filhos de O. Bosco.
Na casa-mãe de Turim, os salesianos guardam com veneraçlõ

o escritório de D. Bosco. t uma mcsita negra, com uma estante metida
na parede, como um pombal. Por essa estante, D. Bosco distribuiu
o mundo. A primeira prateleira corresponde a tal nação, a segunda
a outra; uma delas à Argentina.

Ali se acumularam durante vários anos os dados relativos à con·
quista da Pa.iagónia para Cristo. Bem poucos, certamente. Nem sequer
uma boa geografia ou um bom mapa. D. Bosco sabia tanto das novas
terras como a maioria dos europeus do reu tempo.
Num memorandum ao cardeal Franchi, prefeito da Congregação

de Propaganda da H, fala-lhe deste modo:

•Esta região � conhecida pelo nome de Pampas da Patagónia ou

terras magalbãnicas da América do Sul. J;: situada entre o mar das
lndias e o Pacífico, e estende-se entre o paralelo 42 a� o 60, e se

lhe juntarmos as ilhas vizinhas, constitui um continente maior do
que a Europa�. O projecto que parece preferível consiste em estabelecer
asilos, colégios e casas de educação nos confins selvagens. Iniciadas
a'i relações com os filhos, seria fácil comunicar com os pais e assim,
a pouco e pouco, abrir caminho entre as tribos selvagens.
•Por intermédio do cônsul argentino em Savona, comendador
João B. Gazzolo, pus.me em contacto com o arcebispo de Buenos
Aires, com o Presidente da República Argentina e com o Município

de S. Nicolau de Arroios. Esta cidade, que não dista 60 léguaS' dos
selvagens, daria aos salesianos oportunidade de estudarem a língua,
a história e os costumes daqueles povos, talvez para preparar entre
os seus próprios alunos algum missionário indígena que pudesse servir
de guia entre os selvagens• (Maio de 1 876).
Pouco depois dirigiu.se ao ministro das Relações Exteriores da
Itália, Malegari, interessando-o pela sorte dos emigrantes italianos.
•Se se pudes.se fundar uma colónia italiana na Patagónia (como

se fundou uma colónia galesa· no Chubut), seria excelente para o bem
temporal e espiritual dessa gente».

D. Bosco indica o local a propósito, a costa atlântica do paralelo

40 a 50, tconde não há habitação, nem porto, nem Governo, que tenha
qualquer direito».
O desdém com que as autoridades argentinas consideravam aque
las regiões, confirmava as ideias correntes na Europa Qe que a Pala·
'
gónia era res nu/Uus. Tinha-se pedido ao Governo de Buenos Aires
que fundasse estabelecimentos e povoações para garantir o seu direito,
mas ele ia deixando passar o tempo, como se não lhe importasse o
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destino da imensa região entre o Rio Negro e o Estreito de Magalhães,
que mede 875000 quilómetros quadrados.
Mas que importam a extensão, o sítio e outros pormenores geo

gráficos dai Patagónia a quem recebe inspirações como os antigos

profetas? D. BoEco viu em sonhos a região e lança-se à sua conquista
sem se preocupar com o seu possível dono. Como um estratega, quer

atacar por três pontos, com três aliados ; por Buenos Aires, com a ajuda
da Argeritina; peJa costa do Atlântico, com a do Governo italiano

e pela cordilheira, com o apoio do bispo chileno de Conceição. O nom�
dessa cidade ooa-Jhe bem, porque o viu naS crónicas dos primeiros
missionários jesuítas. Mas não sabe exactamente que língua fala o
bispo de Conceição; talvez espanhol, talvez araucano, e escreve-lhe
na língua da igreja: em latim.
Aforturiadamente, nem o bispo nem o ministro da Itália lhe res
ponderam. pois teriam causado complicações diplomáticas à sua em
presar, e

a

evangelização da Patagónia pelos salesianos empreendeu-se

por Buenos Aires.
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Argentina a terra dos Patagões e dos Césares, não foi o
último nem o mais pequeno dos resultados daquelas missões. que
tiveram o seu quartel-general em Buenos Aires. A nação não teve
soldados mais fiéis e mais eficazes e - porque não dizê-lo? - tam�m
maio baratos do que os filhos de O. Bosco.
Erguiam uma cruz, levantavam um altar e ao fazer dos selvagens
cristãos. faziam-nos também .argentinos e estendiam os limites da
pátria. Verdadeira e civilizadora conquista, que pode figurar como
um dos mais formosos capítulos da sua história.
Ao aumentar a população branca nas cidades, os índios ran
queles e nuiliches, puelches e aucas tinham ido recuando para as pla
nICics do sul; paca mais longe ainda: para os grandes rios da Patagónia
e para os misteriosos lagos da cordilheira. Deram ali as mãos com
os araucanos indómitos e Qessa. amizade nasceu a aliança que arruina
ria os habitantes do que erítão se chamava •a fronteira11.
Os fndioo vadiavam pelo Salado, saqueavam as povoações e vol·
tavam às suas teridas, abatendo inúmeras cabeças de gado que depois,
pelos bosques e pelas passagens das cordilheiras, levavam para o Chile
e vendiam aos. ricos negociantes. Tinham aprendido a utilizar o cavalo
e criavam uma raça especial para as suas correrias. Adestravam os
seus potros vergastando-os, fazendo-os correr sobre campos arenosos
e sobre os pântanos onde os cavalos dos cristãos se atolavam e sucum·
biam, e habituando-os à fome e à sede.
Quando, na madrugada clara e fresca, se avista do campo cristão
a pampa coberta de animais selvagens, de guanacos, de gamos, de
avestruzes, que fogem espavoridos, � preciso preparar-se para a luta.
São indícios infalfvei,s do •malão•.
Os peões voltam do campo para se refugiarem atrás das pali·
çadas que circundam o que se chama o casco da povoação, conservam
a flor da cavalaria e preparam as velhas espingardas do tempo do
re! e as ferrugentas carabinas de carfegar pela boca. Se há um fortim
nas proximidades e doze ou quinze soldados na fronteira, sob o e<>-

F

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

JOo

D. 8osco

mando de um vàbo oficial, o tambor ressoa e aponta_.., o pequeno

canhlo de brome para sudoeste, 0m direcção ao vento das pampas
e aos lndios. Uma nuvem de pó, naquele mar sem ondas que � a
pampa, indicai o sitio por onde estes chegam, cavalgando em pelo,
oobre os !ICUS melhores pottos, batendo nas bocas ululantes e bran
dindo as lanças.

Assim calam sobre a povOl!Çilo; oobre o fortim, sobre o poyo.
Se venciam, matavam os homens, incendiavam os ranchos, despojavam
oo cadáveres mutilados e voltavam ao doserto, devastando as fazendas
e levando cati� llObre a anca dos seus cavalos, as mulheres jovens

e aa crianças. Se eram vencidos abandonavam o campo e desapareciam
atrú da linha do horizonte, como um redemoinho de folhas secas.
Maia de duzentos anos as povoações da fronteira
viveram sob
·
a tremenda ameaça do •malão•.
Em 1 738, at4 a própria vil,. de Luján foi saqueada pelo cacique
Caliellin e pelos seus trezentos lanceiros. Depois de 1 810, os lndios
misturaram-se nas guerras civis dos argentinos. engrossando um ou
outro partido, levando em troca da sua ajuda gado e prisioneiros.
Em 1820, o brigadeiro chileno J� Miguel Carrera, irmão de
l.uls e de João 1�. fuzilados em Mendoza, pa_ra vingar a morte
deles ou como último recurso para a. sua vida de montanha. aliou-se
aos lndios das pampas, a8'0lou povoações, entre as quais Salto, de
onde levou 300 cativos para os lançar na terrlvel escravidão das
barracas. •
Carrero, Yanquetrú, Baigorrita! Ranqueles. puelchcs, araucanos!
Zumbido de palavras que faziam tremer as mulheres das extremi
dades dos ranchos disseminados sobre a pampa infinita.
Os homens, não! E os rapazes, também não. Naquela época de
domfnio dos mais fortes e de ariarquia, cm que o soldado de boje
era o aeneral ou o governador de amanhã, os rapazes tomavam.se
ambiciosos, aventureiros e bravos. Ôptimos cavaleiros deroc os quatro
ou cinco anoa, sobre o lombo palpitante do ginete sentiam forver o
seu aansue de caudilhos e as suas mãos crispavam·sc sobre o cabo
do rebenque, como se fosse uma lança, e espiavam o sul, suspeitando
de 'toda a .poeira e julgando até perceber no ar o assobio dos boleeiros
e o cavo trotar da çavalaria.

Canora, atraiçoado pelos seus sequazes, caiu prisioneiro e foi
fuzilado. M&J ficavam cem capitães da sua laia.
Ainda não existia na Araentina um Governo central, obedecido
por todos os Estados da Confederação; e os Governos provinciais
tiveram de aliar-se para .. defenderem dos guerrilheiros e dos lndios,
celebrando tratados que quase nunca se cumpriam. O aliado de hoje
era. o adversário de amanhã, que procurava, por sua vez, a ajuda
d(>f índios.
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Rozas, o mais poderoso dos caudilhos federais, concebeu um plano
orgãn.ico e audaz. t o mesmo D. João Manuel de Rozas que, pouco
depois, haveria de iniciar a sua ditadura de vinte anos como dono
e senhor da nação argentina.
Formou, quase à sua custa, com a ajuda de alguns amiaos ricoa,
um exército de 2 000 homens e chegou a Rio Negro, que o enpnheiro
Descalzi. por sua ordem, explorou e navegou até à confluincia do
Limay. Um anoi depois, licenciava as suas tropas nas maraens do
arroio Napostá (Baia Bianca).
A sua vigorosa campanha linha hwt1ilha.do e acobardado os

fndio� pondo dez mil fora de combate e rmgatando quatro mil cativos
cristãos e inumeráveis fazendas.
A História, que é justamente severa. com Rozas, deve reconhecer
que essa expedição serviu, além dis.w, para garantir o domínio ari:en·
tino na Patagónia. No se� tempo. e o mesmo sucederá mais tarde,
os estadistas desinteressavam-se de um problema tão longínquo, coo·
fuso e custoso. Rozas teve a clara visão do futuro e afirmou en�raica
mente a doutrina internacional.
•Soldados da pátria! - djssc, ao licenciar as suas tropa;s - u
vossas armas destruíram os índios do deserto, castigando os crimes
e vingando os agravos de séculos. As belas regiões que se estendem
até à cordilheira dos Andes, e as costas que se avistam até ao famoso
Estreito de Magalhães, ficam abertas para os nossos filhos•.
Vinte anos depoiS. o terrível problema renasce, mer� das auerraa
civis que obrigaram os Governos a descuidar as· fronteiras. Sucede
ram-se trinta anos de •malõesn e de lutas com os índios, em que o
luto pelos mortos era menos amargo do que o pranto pelos cativ•
A nação teve de empregar o seu poder para pacificar a Pataaód.ia.
Em 1 878, o presidente Avellaneda enviou ao Rio Negro um ex,r
cito de 9 000 homens, sob o comando do general Júlio Roca, ministro
da guerra, autor do plano militar.
Com a expedição partiu um grupo de missionários, entre os quais
Mário Espinosa, depois a,rcebii;po de Buenos Aires, e dois salesianoa,
Santiago Costamagna e �uís Botta. Foram os dois primeiros salesianoa
que tiveram a sorte de penetrar na terra com que D. Bosco sonhara.
Deste modo, a 24 de Maio de 1 879, Costamaana, que ia na van
guarda, ergueu a sua cruz em Choele..Choel, -sobre o Rio Negro. Nesse
mesmo dia, em Turim, D. Bosco e os seus •biricchinh ajoelhavam-se
aos pés de Maria Auxiliadora, cuja festa celebravam, pedindo-lhe
pelos seus miSsionários.
Reinava o rude inverno patagónico. O exército avançava dividido
em várias colunas. :e preciso ler o diário dos seus chefes para se ter
uma ideia das peOúrias que todos sofriam.
Entretanto, Costamagna escrevia a D. Dose.o:
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•Deo gratias! Administrámos o santo baptismO, primeiro, a ses

senta adultos; depois, a outros quarenta,

e

a outros mais em diverso

número, e não deixámos de ouvir a confissão de alguns soldados e de
lhes facilitar o cumprimento da desobriga na nossa agrande basílica•,

que era uma modesta tenda militar•.

Assim foi o primeiro contacto dos filhos de D. Bosco com a

Patagónia,. Cinquenta anos depois, o pequeno grão de mostarda que
a expedição do general Roca levou, era uma árvore frondosa.

0.9 salesianos tinham fundado, da Bafa Branca até à Terra do

Fogo, 19 colégios de instrução primária, dois médios, trinta e três

oratórios festivos, cinco escolas agrícolas, vinte e sete escolas profis

sionais, cinco bandas de música, três hospitais, quinze associações de

caridade, seis associações operárias, vinte paróquias e trinta e duas

igrejas e capelas. Jornais, biblio�ecas. imprensa, oficinas.

Na totalidade, as !mas escola$ de letras ou de oficinas educavam,

logo em 1 928, cinco mil alunos e nos seus seminários tinham chegado

à suprema dignidade do sacerdócio alguns jovens de puro sangue

araucano ou ranquetino.

Por seu lado, o Governo argentino, que não podia sustentar
ali
'

escolas oficiais, ajudava os salesianos com subsídios.

Certo dia, no Parlamento, levantou-se o protesto de um deputado

em nome do grupo socialista. Era intolerável que o Governo subven
cionasse escolas de •frades•. Aqueles sub.sídios, por pequenos que
fossem, dCi.viam suprimjr-se.
Replicou-lhe um deputado católico: •Proponho que, em vez de
suprimir o subsidio às esc.olas salesianas se reparta uma soma igual
entre as escolas socialistas da Patagónia..

O grupo teve de confessar que os ,socialistas não tinham fundado

uma só! Preferiam fonnar comiUs nas grandes cidades.
Convém acrescentar que na conquista espiritual da Patagónia
tinham sucumbido 77 salesiano.s, como bois que morrem sobre o �ulco
que eles mesmo vão abrindo.

Um deles deve ter sido o padre Vespignani, que trabalhava há
catorze anos em Buenos Aires. sem se lembrar do mal que uma bênção
de

D. Bosco dissipara. Um dia, o superior disse-lhe:

- Prepare a sua bagagem; vou mandá-lo para Viedma.
aldeiazita de poucos habitantes, a centos de léguas.

e

uma

- Quanto tempo estarei lá? - balbuciou aterrado Vespignani.
- Isso rião se pergunta. Podem ser meses, podem ser anos, pode

ser para sempre.
- Está bem ! Adeus, Buenos Aires!
Uma viagem horrorosa, numa galera puxada por dezasseis cavalos.

Aii correias rebentam ao atravessar o Rio Crescido e a galera está a

ponto de ser arrebatada pela corrente. Vespignani sente dores agudls-
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simas em todas as articulações. · Passa mais de vinte e quatro hora1
sem provar nada e chega a Vicdma meio morto. A1i há uma m'ssão
de salesianos e também um grupo de freiras, filhas de Maria Auxi
liadora.
- Que pena! - diz uma manhã a superiora das frCiras ao enfer
meiro da Missão - Esse pobre D. Vespignani vai morrer aqui. No
nosso cemitério não há nenhum sacerdote. Ele ,será o primeiro . . .

Tão pequena 6 a casa d a Missão, que a s palavras d a freira com
passiva, apesar de serem ditas através da roda, chegam claramente
ao leito de Vespignani, que diz:
- D. Rumino! - assim se chama o enfermeiro - Diga a essa
boa irmã que, em vttr. de palrar, me mande o lençol de D. Bosco,
que monsenhor Cagliero trouxe às freiras.

Mirtutos depois, para consolar o desenganado doente, as irmãs
entregam-lhe a preciosa relíquia. O doente põo-na deb.aixo da almofada
e adormece. Eis que v� D. Bosco, falecido anos antes.
- Senhor D. Bosco!
- Pshiu! Há dois dias que não provas nada.
- Tudo me dá náuseas!
- as um enjoado. Porque não comes um assado com a pele?
O assado com a pele é o manjar mais delicado que os homens podem

comer neste murido. Manjar nitidamente crioulo que deve ser pre
parado pelas mãos de um verdadeiro crioulo.

Vespignani acorda e chama o peão aos gritos:
- Sabes preparar um assado com pele?
- Eu sou chileno, padre; só sei preparar o assado à maneira
do meu pais.
- e o mesmo; D. Bosco não me diue que fosse argentino ou
chileno. Prepara-me um bom assado com pele e um copo de •cbacoli•.

•O padre Vespignani deve $tar louco: é a agoniaa, pensa o peão;
mas, com a cachaça crioula, sem dizer palavra, obedece e prepara
o assado.
- Já está!
- Dá.me a minha roupa, quero levantar-me. E vai chamar o

prefe;ito e o m6dico para que me vejam comer o que me mandou
D. Bosco.

Sentarse à ·mesa, come com apetite e bebe do vinho leve das
vinhas do Rio Negro, na presença do superior da casa e do m6dico,
que não se atrevem a contrariá-lo, porque os últimos desejos de um
moribundo são sagrados, att na Patagónia.

Nessa mesma noite, reviiorado pelo extraordinário banquete, Vm
pignani acorre ao porto a receber uns salesianos que chegam de Buenos
Aires. Entre eles vem o seu substituto, porque correu a notícia de
que nunca mais se levantaria da ca.ma.
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Passaram quarenta anos. No inverno de 1931 ouvimos em Turim,
dos lábios do próprio Vespia:nani aquele milagrosO episódio da sua
distante juventude.. O sobreriatural é a atmosfera em que vivem, tra
balham e morrem as filhos de O. Bosco.
Aparecem aqui pela primeira vez as Filhas de Maria Auxiliadora.
O seu nome sugere uma fundação de D. Bosco. Não lhe bastaram
as dificuldades e os dissabores de uma Congregação. Quis fundar
duas, e o que é mais gra.ve, a segunda de mulheres.
Assim foi. Fortes razões lhe impuseram aquilo a que nunca tinha
sido levado pelo seu próprio gosto.
D. Auffray, no livro mais belo que se tem escrito sobre D. Bosco,
exprime-se deste modo: cO 9eU temperamento não podia fazer-lhe
sentir senão aversão por esta iniciativa. A sua delicadeza extrema.
a sua pureza encantadora, esse seu coração ingénuo e lim!)O até à
velhice, e tam�m. digamo-lo, uma repugnância surda, instintiva,
pelo que se refere ao mundo feminino, Mãstavam·no desse meio•.
Certo dia em que viajava, como de costume, numa carruagem
de terceira classe de Turim para Alexandria, encontrou·se com um
sacerdote da diocese de Morncse, chamado Pestarino. Era um homem
simples e virtuoso que, para ajudar as outras paróquias da sua terra,
tinha constituído uma modesta associação de jovens sob o nome de
Filhas de Maria Imaculada.
A ,. sua pequena fundação vivia ocultamente quando uma das
jovens, Maria Mazzarello, de vinte e quatro anos de idade, teve. a·
ideia de convidar outra companheira para constituírem um núcleo
mais unido pela caridade e pela <>bedi!ncia.
- Estou convalescente; não sirvo para o trabalho dos campos;
queres que aprendamos a coser roupa de crianças · pobres?
Assim falou Maria a Petronilla, mais nova do que ela um ano.
Assim com esta ingenuidade, lançaram. sem dar por is.i;o, os
fundamentos de uma associação que meio �ulo mais tarde cobriria
o mundo.
Outras amigas se lhes juntaram. Eram dez ou doze, que viviam
e trabalhavam em comum, sob a direcção de D. Pestarino, que não
tardou em faze<-sb i;alesianp, particwa.rmen�. emborw continuasse
a servir a sua Paróquia.
No ano de 1872 D. Bosco reuniu o,g membros capitulares da sua
Congregação e falou·lhes nestes termos: •Muitas pessoas autorizadas
exortam.me a fazer em favor das jovens o que estamos fazendo com
os rapazes. Se só consultasse a minha inclinação, não o faria; mas
temo contrariar um desígnio da Providência. Proponho·vo� que
pensen; diante do Senhor e de:"ltro de um mês me digais a vossa.
opinião•.
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D. Pestarino convidava-o a adoptar como filha sua a pequena
associação de Mornese e a dar-lhe forma e amplitude.

D. Bosco

hesitava.
O Capítulo, por unanimidade, foi de parecer que se devia fazer
pelas jovens o que já se fazia peleis cbiricchinia. O grupo de Maria
Mazzarello vinha, pois, em boa. hora.

No ano seguinte, no dia de S. Francisco de Sales, reuniram-se

as jovens, em número de vintq e sete e 'el.egeram como superiora
Maria Mazzarello e começaram a trabalhar com o espírito salesiano
sob o rtome de Filhas de Maria Auxiliadora.
O seu hábito era cor de café, com uma coifa branca. Fosse

pela

má qualidade do pano ou das tintas, ou pelo trabalho servil que as
pobres irmãs realiU°vam, em pouco tempo a vestimenta tomava-se

suja e grotesca.

D. Cagliero, Director-Geral do novo Instituto, dizia rindo:
- Se a alma destas irmãzinbas é tão feia como o seu hábito,
fizemo-la bon_ita.
D. Bosco dispôs que daí em diante vqçtissem de negro, como
quase todas as religiosas que existem em T.urim, e a inovação foi
por todas aprovada. Assim vestem hoje as Filhas de Maria Auxiliadora. .
Este novo ramo da árvore plantada pelo pequeno pastor cami
nha para um século de existência� contando 6

500 irmãs e quase
1 ()(X) nov!ças, em mais de seiscentas casas, frequentadas por 230 (X)()

alunas.
E a sua primeira superiora, a humilde jovem de Momese, Maria

Mazzarello, não demorará em ser elevada à honra dos altares, mercê

da santidade da sua vida e dos prodígios que o Senhor, por sua mão,
repartiu entre

20

os

homens.
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e UIDADO! - diz-lhe o Papa - Passe por aqui. Há uma· pedra

partida; os seus olhos estão mal e pode tropeçar. . .
- Oh Santidade! Que viva assim tão pobremente o mais augusto
personagem da terra!
- Que quer! Acostumei-me a este aposento e parece-me o me
lhor do Vaticano . . . : o canto que habitamos torna-se doce, diz
Kempis.
rntroduziram D. Bosco na alcova onde está Pio lX doente. Não
concede audiências a ninguém .. mas quis despedir-se dele e dar-lhe
os seus últimos conselhos.
E o dia 21 de Janeiro de 1 877.
O. Bos�o. retendo a sua emoção. avança cautelosamente para
não tropeçar nos ladrilhos soltos daquele pardieiro. Ajoelha-se com
dignidade junto do leito do Pontífice. que fala com ternura:
- � um segredo que Deus quis ocultar-nos até agora. A vossa
Congregação não é obra vossa, mas sim d'Ele . .
Fios de lágrimas banham a s maçãs d o velho sacerdote ajoelhado.
- Já o sabia! Se o Senhor tives�e encontrado alguém mais incapaz
do que o pas.torinho dos Becchi. a fim de que ninguém duvidaS&e
de quem era o verdadeiro autor da obra, esse teria sido o instrumento
dela: Digitus Dei est hic!
- A vossa Congregação é nova na Igreja, porque corresponde
a tempos nov�. sendo ao mesmo tempo secular e religiosa, com voto
de pobreza e com faculdade de possuir; participa do mundo e do
claustro; os seus membros são do claustro e a par disso cidadãos
livres, e mostram ao mundo a maneira de levar à prática a máxima
de Cristo: cDai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus».
Escrevei o que estou a dizer para os vossos filhos: a vossa Congre
gação florescerá, dilatar-se-á milagrosamente e perdurará nos séculos
futuros . . .
D . Basco assim o fez, e estas proféticas palavras encontram-se
escritas nos arquivos salesianos.
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Volta a Turim. Ali recebe um donativo de 20 000 liras, do Pitpa,

para pagar as suas dívidas mais urgentes. Vai a Niza
visitando

as

casas

que fundara.

recolhendo

esmolas

e
e

Marselha.

semeando

rn11agres. Em Marselha tem um vómito de sangue; mas nem por iuo
descansa. Acaso se fez sacerdote para cuidar da sua saúde? Tem
sessenta e dois anos. Quando tiver oitenta, há-de descansar. De novo

se enco:Jtra na sua cartuxa de Turim por onde desfilam toda a qua

l.idade de personagens,

que quecem

pedir-lhe

ajuda

ou

conselho.

Ali está o conde Carlois Cays, ex-deputado, que amadurece em

segredo a ideia de se fazer salesiano.

Provàvelmente,

tomá-lo-ão

por louco. Aos sessenta e cinco anos bem soados não se muda de
costumes, nem se troca a opulência do mundo pela estreiteza do

claustro. Tem a certeza de que não é um capricho senil, talvez uma

sugestão do diabo, para pôr D. Bosco em ridículo

�

o

admitir?

Junto do conde Caiys, entre os que esperam audiência, há uma
mulher que tem

em cima dos joelhos

uma pobre

mocinha para

lftica e muda. Dá compaixão, mais pelo sofrimento da mãe que pelo
da filha, que parece atordoada pela doença. Se D. Bosco a recebesse
e rezasse pela filha e lhe fize$C um milagre! Mas, quanta gente à
frente dela! Não chegará a sua vez naquela tarde.

- Senhor - diz a mãe ao -secretário -, é-me impossível esperar
mais, esta pobrezinha Dão resiste.
O conde Cays propõe que todos a deixem passar à frente e no
seu coração djz: •Se esta jovem volta para casa curada, eu porei. de
parte as minhas dúvidas e far-me-ei salesiano•.
Entra a mãe com a sua mísera criatura no quarto de D. Bosco
e conta a sua história. D. Bosco, simplesmente, exorta-a a

na Virgem e dá-lhe a bênção de Maria Auxiliadora.

que confie

- Como se chama esta criartça?
- Josefina Longhi.
- Vamo,s lá ver, Josefina: persigna-te!
A jovem fez um enorme esforço e levantou a mão esquerda.
- Não! Tem que ser a omra mão.
- Impossível! - diz a mãe em voz baixa - Está paralftica.
Deixe.a experimentar! Josefina persiana-te com a mão direita . . .
Brayo!

Fizeste muito

palavras. . .

bem o sinal d a cruz, mas não disseste as

- Não pode! Está muda há u m m&!
- Experimentemos. . . Josefina, diz comigo:
do Filho e do Esplrito Santo . . .

Em nome do Pai,

- E m nome d o Pai, d o Filho e d o Espírito Santo . . . - repelo
a criança - Oh, mamã! D. Bosco curou-me!

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

·

D. Bosco

308

O grjto ouvo.se na sala de espera. Todos se precipitam; gostariam

do ter presenciado o prodígio. O conde Cays treme dos pés à cabeça.
Ouve-se uma voz patemM, emocionada também ;

- Não foi D. Bosco, filha, que te curou; foi Maria Auxiliadora.

Vai ao altar dela e dá-lhe graças.

Um pouco depois. o conde Cays penetra no aposento do tau

maturgo:

- Tinha as minhas dúvidas; intettoguei a Virgem e ela acaba
de falar. Se me aceita entre os seus filhos, far-me�ei salesiano.
- Venha quando quiser!

Meses depois, o velho senhor vestia o hábito de noviço e no ano

seguinte celebrava a _sua primeira missa.

No final des.se ano, D. Bosco anunciou •grandes acontecimentos

que comoveriam os tristes e os bons•.
E mandou rezar o

Os

.tristes•

quem eram?

Oremus pro Rege,

que havia muito tempo não

1 877,

sabendo o rei Vítor Manuel

se rezava em Turim.
No dia 31 de Dezembro de

que o Papa estava sê:riamente doente havia algumas semanas, assinou

o decreto das honras fúnebres que depois se realizariam: a Corte

vestiria de luto. A princesa Margarida encomendou os seus · trajes.

O capelão do rei, o cónego Anzino, acode ao Vaticano para

saber notícias e o próprio Pontífice o recebe e lhe diz com as lágrimas

nos olhos:

- Diiei a Vítor Manuel que lhe agradeço o interesse que tem

por mim; mas que pense nele, porque a sua hora está próxima; que

pense na sua alma.

O capelão, comovido, atreveu-se a levar ao rei aquela estranha

mensagem, que o deixou aterrado.

Tinha uma secreta a.versão por Roma. Não gostava de dormir

no Quirinal, aquele palácio que tinha sido do Papa e �ujas portas
o general Lamarmora tivera que forçar para que o rei habitasse ali.

Junto com a mensagem do Papa. chega a notícia de que Lamar

mora, o seu grande amigo de tantos anos, acaba de morrer em Flo

rença (5 de Jan.,;ro de

1878).

Oh, fugir das cidades! Fugir especialmente de Roma! Perder"fSe

nag suas montanhas nevadas, com a espingarda pronta·, o olho alerta.

Vítor Manuel era um infatigáVel caçador e sentia-se robusto como

um montanhês que nunca tivesse respirado os miasmaa das cortes.
E agora o Papa mandava-lhe dizer que pensasse na sua alma!

Mau agoiro de velho!

Em pleno inverno, quando se fa:Z 9Cntir o vento do sul, a que

os italianos chamam o csirocco1, Roma torna-se um forno. O rei

qão conhece as traiçõeis do clima da sua nova capital. Sentiu o nirocco•

e, não podendo dormir, abriu as janelas de par em par e põs·se, em
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mangas de camisa, a fumar um cigarro e a respirar o ar h1\mldo
fresco dos seus jardins.
Sente um calafrio, como uma suave chicotada à flor da pele
O que é isto que nurica sentira? Deita o cigarro fora, fecha a janela
e deita-se de novo. Desta vez para não mais se levantar.
O seu médico oculta-lhe a gravidade daquela fulminante pneu
monia. Ainda ontem o Papa lhe tinha mandado dizer: •Pensa na tua
alma, porque a tua hora está próx:imu.
Vítor Manuel nunca foi mação e conservou as suas crenças. Não
quer morrer impenitente, como a maioria dos seus colaboradores, e
chama Anzino, o seu capelão.

Os seus mini.Stros alarmam-se; temem que o sacerdote lhe arran
que uma retratação, mas desejam que receba os sacramentos, a fim
de apregoarem que o primeiro rei de Itáli a morre, apesar de tudo,
reconciliado com a Igreja.
A retratação dá-se, mas a voz do rei não se faz ouvir para além
da câmara em que agoniza. O sacerdote absolve-o da excomunhão

e leva-lhe o Viático. A 9 de Janeiro apresenta-se ante o tribunal de
Deus o primeiro rei de Itália.
Vénus tinha-lhe sido mais propícia do que Marte. A sagaz polí
tica de Cavour, que vinculou à sua fortuna a protecção da França,
estendera um véu sobre as suas derrotas e as suas ferocidades, e sal
vara a glória mundana do seu reinado. Legou ao seu filho muito mais
do que o que tinha recebido do seu pa·i na noite sinistra de Novara:
a coroa, e com a coroa, ai excomunhão do Papa.

Quando Humberto 1 subiu ao trono, o Pontífice reuniu as suas
últimas forças para fazer ouvir em todos os cantos do mundo aquele
heróico Non possumus, que o convertia num prisioneiro voluntário.
Na' sua nota às potênci�. recorda nas sacrílegas façanhas do
Governo subalpino, a anexação das

Romanhas e do Piemonte, a

violenta invasão das Marcas e da úmbr,ia e. finalmente, a nefasta
ocupação de Roma . . .
•Posto que agora, com a ffiorte d o mencionado rei, o seu filho
primogénito quis, ao assumir o título de rei de Itália, sancioriar o

despojo consumado, a Santa Sé não pode guardar um silêncio que
se prestaria a falsas conclusões.

cSua Santidade ordenou ao cardeal secretário de Estado que

assina, que proteste e reclame novamente, a fim de manter jntactos
contra a iníqua exploração, os direitos da Igreja sobre os seus anti

quíssimos domfníos. . . •

Humberto J sorriu ante aquela voz impotente, que nem já tem

o apoio dos velhos canhões vencidos cm Castelfidardo e na Porta

Pia.

Os. arsenais do Papa estão vazios e o seu antiquado armamento . vai
passar para as mãos do rei da Abissínia. Estranhas voltas do deatinot
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Vinte anos depois. aquela velha artilharia reduzirá a pó as legiões

de Humberto nos desfiladeiros de Adua e de Ambalaghi.
Em 1900, o segundo rei de Itália cairá assassinado por um anar
quista.. O seu reinado, disse-se agudamente, foi como uma missa de
defuntos: cSem glória, sem credo, um comprido ofertório e nenhuma

benção•.
Jll da cena do mundo desapareceram os quatro grandes actores
do drama de Pio IX: Cavour, Mazzini, Napoleão Ili e Vítor Manuel.
Agora � a sua vez. A 7 de Fevereiro chamam apressadamente o seu

médico.

«Ah, caro dottore, questa volta e finito!n -.exclama ao

ve-to - Desta vez, tudo acabou! &

Uma chaga que há tempos tem numa perna, agravou-se: a febre
indica uma infecção séria. Nesse dia recebe o Viático. Conserva de

tal maneira a lucidez e o bom humor, que, depois de sacramentado,

quando parece entrar em agonia e o cardeaJ Bilia, penitenciário-mor,

reza a encomendação da alma, ele consegue balbuciar algumas r�
postas do ritual. E quando o cardeal tem uma explicável vacilação
ao pronunciar aquele convite para morrer: Proficiscere anima cristiana
de hoc mundo. . . •Parte, alma cristã. deste mundo, em nome de Deus
Pai Todo Poderoso que te criou11, Pio IX compreende porque vacila

o cardeal e diz: •Sim, sim, Profici.scere . . . parti, parti . . . irei para a
Casa do Senhor . . . •
Foram as suas últimas palavras. Morreu por volta das seis horas
da tarde, quando já sobre a cidade reinava a noite do inverno.
Às oito da manhã seguinte. o cardeal Camarlengo, Joaquim Pecci,
apresentava-se diante do humilde lejto de ferro, onde sob uma colcha
branca jazia o cadáver do grande vencido.
Com um JTKlrtelo de prata bateu três vezes a fronte de mármore,
chamando em voz altai: «Santo Padre Pio IX11. Logo a seguir entoou
o De profundis e lançou sobre ele umas gotas de água benta.
Pio IX morreu com oitenta e seis anos. tendo reinado quase
trinta e dois anos. Excedeu os anos de Pedro em Roma, mas não
na duração total do primeiro pontificado, ainda que só faltassem
poucos mC$CS para o jgualar.
A figura de Pio IX é das maior(IS em todos os séculos, como Rei
e como Pontífice. Peta pureza da sua vida, pelo esplendor da sua
doutrina, pela têmpera do seu cacácter, pela nobreza do seu cora·
ção, pela majestade da sua desgraça, está muitos graus acima dos
seus mais ilustres inimigos.
Os historiadores fizeram-lhe justiça. Os erros que se lhe imputam
-· e que não djminuem, por certo, o seu magistélio infalível - foram
políticos; nasceram, a maioria deles, de excessiva generosidade e o
que uns acharam erra:do, outros acharam-no certo.
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Também não foi este o último Papa, como anunciara a Revo
lução. Acabava Pio IX do ser fechado no ataúde e já cm Roma.,
n4 posse dos seus adversários, se realizavam os preparativos do
Conclave.
A 20 de Fevereiro o Conclave elegia Papa o cardeal Joaquim
Pecci, que tomava o nome de Leão XIII. Uma vez mais se tinha
cumprido a profec,ia de D. Bosco.
Já atrás dissemos que Leão XIII confiou a D. Bosco a constru
ção do templo do Sagrado Coração de Jesus, em Roma. A imensa
construção devorava milhões. Onde iriam encontrar dinheiro bastante
para a concluir? D. Bo:co pensou na França católica-. tesouro ines
gotável da Igreja: pensou em Paris, que não conhecia. mas que sabia
grande e generosa. quando se tratava do Papa.
E foi lá! Era o ano de 1883, no maior rigor do inverno. Em Niza
há um Oratório salesiano. Que doçura encontrar-se entre os seus
fiJhos! Aí viveu uma aventura que podia ter-lhe custado a vida, e que
lhe demon,strou que quanto a riqueza, os seus filho:i da França estavam
tão desj:Jrovidos como os de Valdocco.
Decidiu visitar o bispo. a cujo paJácio o conduziu um caminho
que atravessava o rio Panglioni por uma ponte má. feita de tábuas.
Caminhou a pé, com o seu bastão, como o bordão de um encur
vado peregrino aventurando-se pela ponte. Por ver mal e por ter as
pernas débeis. tropeçou e caiu à torrente. Levaram.no feito uma fOpa
e meteram-no na cama.
Não sentia nada e queria lcvantar·se, mas mio se encontrou em
toda a casa uma batina para ele vestir. enquanto A l\Ull secava. Teria
sido necessário que algum dos seus filhos se mcle'°SC nu canrn parn.
lhe ceder a única batina que po�ufa.
A história do pastorinho dos Becchi era bem conhecida em Frnnça.
A gente do pov� acudia.. à sua passagem. pedindo-lhe a �nçilo.
Repetiam-se a� cenas de Ars nos tempos do santo cura Vianncy.
Certo dia, em Leão, tendo que celebrar missa nos arrebaldos,
tomou uma carruagem. Pelo cam.inho assaltam-na pessoas de bem
que lhe pedem para as abençoar. D. Bosco abençoa e passa; mais
adiante novo tropel e novas bênçãos. lmpos�fvel chegar a tempo;
a estrada astá cheia. Todos querem vê-lo e tocá-lo. O cocheiro perde
a paciência e solta uma maldição: « M ais vale arrastar o diabo que
levar um santo11 .
Por fim, Paris, Avenida d e M essine, 34, e m casa de amigos que
têm a glória de o hospedar.
Velho, débil, pobre, vacilante como um cego, O. Bosco é. con
tudo, o homem do dia na grande cidade de Paris. Os jornais mais
cépticos pintam a sua figura, reproduzem a.s suas palavras, descrevem
as cenas a que dá lugar cada uma das suas aparições em público,
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quando recebe os que lhe pedem audiência, quando celebra missa.,
quando fala num francês medíocre, com uma voz roufenha que mal
se ouve.
Na sua antecâmara aglomeram-se durante horas e horas os que
vão para ouvir dele um COl\SClho pessoal e receber uma bênção. As
esmolas afluem como capitais aos cofres de um banqueiro que tivesse
prometido juros fabuloso&. Ele não promete nada.; as suas promessas
não são pelo menos doste mundo. Não importa: as pes.soas dão a
D. Bosco, sabendo que •emprestam a Deus,.
Como nos há.de surpreender a emoção com que um dia, na rua
de Sevres, de cima de um cfiacre11 abençoou centenas de pessoas que
lhe impediam a passagem?
- O. Bosco abençoe-nos!
- Sim ! - rcspondeu enternecido, sentindo naquela súplica o coração de Paris. - Abençoo-vos a todos, meus amigos franceses, e em
vós abençoo a França!
No dia em que abandona a grande cidade que conquistou o seu
coração, vê como as pessoas amontoadas na gare lhe tiram o chapéu,
quando o comboio se põe. em andamento.
Durante um bom bOcado permanece silencioso. Depois diz a
D. Rua, que o acompanha:
- Lembras-te do caminho que conduz de Buttiglieri a Mu
rialdo7 . .. Alí. à direita, há urna colina e sobre a colina uma casinha;
junto da casinha estende-se um prado. Aquela casinha miserável foi
a minha casa e a de minha mãe. Naquele prado, aos dez anos, eu guar
dava duas vacas. Que fariam estes senhorts, que assim me tratam,
se soubessem que nada mais sou do que um pobre pastor dos Becchi7
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ESSENTA e oito anPs! E pensar que aos trinta ti nha vómitos de
sangue e estava condenado a morrer tísico! Nunca dormiu mais

de cinco horas, e muitas vezes passou as noites em claro, sobre uma
rima de folhas de papel. Comeu sempre mal.
Corttudo, os seus pulsos estão firmes. O médico, vendo�o con·
sumido pela doença, quer medir as suas forças com o manómetro.

Aquele velho aperta e a agulha muca o máximo, 600. O instrumento

quase se quebra entre os seus dedos férreos.

Mantém o seu bom humor e claro o sentido da realidade.
Bem se liotava, contudo, que a lâmpada queimava o seu último
azeite.
Nesse ano de 1884 renova a súplica tantas vezes apresentada,
para que a Santa Sé lhe conceda os previl�gios das outras Ordens
religiosas. A sua Congregação não poderá viver sem eles, e ele não
pode morrer sem deixar concluído 'aquele supremo negócio dn sua vida.

A sua nota acaba assim : •Quando vir consolida.da a obra que a

Santa Igreja me conf.iou, cantarei alegremente o cNunc dimittis ser•
vum tuum, Domine. . ·" Então poderei morrer!
A 9 de Julho 'desse ano desencadeava-se uma horrorosa tempes
tade. lndiscritfvel pânico entre os rapaz�. Até os professores se aJ.ar
mam. D. Bonetti diz a D. Lemoyne:
- Isto não é natural : o dtttbo está com mais raiva que de costume.
No meio da borrasca, chegou, a tremer, o carteiro com um en
velope de Roma. Levam-no a D. Basco, que não o abre .. : A janela
abrc--se repentinamente. Estalam três trovões de som horrível sobre
a cúpula de Maria Auxiliadora.
D. Bosco dá um grito de alegria: compreendeu que aquele envelope tra.z o anSiado decreto. Vai aproximar-se da janela.
Vai D. Lemoyne e retira-o.

- Não vê que es.ses raios parecem procurá-lo a si?

Um quarto trovão crepitante. O raio caiu ali, sobre o parapeito

da janela.
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D. Bosco tranquilamente diz:
- Lembras-te do sonho que há anos te contei no Capítulo?
O sonho dos quatro trovões., dos espinhos e das rosas?
Agora sim, que pode morrer! Aquele decreto arrancado quase
à força a todas as intrigas coligadas, às dos bons e às dos maus, ajusta
definitivamente a portentosa

máquina da sua Congregação contra

o ódio do jnferrto. Agora já pode morrer!
As suas forças desaparecem ràpidamente. O Papa inquieta-se ao
ter más notícias do seu valente soldado, e encarrega o cardeal Ali
monda de sondar o seu ânimo. Já que está doente, porque não designa
ele próprio, ele que conhece os seus colaboradores, um sucessor. que
se chamaria seu vigário? D. Bosco aceita acto contínuo a sugestão
do Pontífice e propõe Miguel Rua, aquele a quem ele tantos anos
atrás oferecia a metade da sua mão.
Os seus últimos anos, crucificados de dores, são os mais felizes
da sua vida. Eclip�·Se o homem exteriQr em benefício do homem
interior.
Já os seus cbiricchinill não precisam dele; Rua substitui·o. Vêem·
·no sentado, horas e horas, no meisquinho sofá do seu quarto, meio

b escuras, porque os seus olhos doentes não aguentam a luz, passando
as contas do rosário.
Quem acreditaria que aquele homem infatigável para o tratialho
encontraria deleite na pura contemplação?
Era como se em toda a sua vida o tivesem privado da sua ver
dadeira• vocação, e agora, por fim, pudesse entregar·se a ela.
Monsenhor Salotti, que na causa da beatificação de D. Basco

foi o chamado .-advogado d) diabon, falou assim um dia a Pio X,
que se interessa.va por conhecer o estado da causa:

•O que me deixou estupefacto ao ler este volumoso processo, rtão
foi tanto a grandeza, a exterioridade colossal da obra, como a vida
interior do espírito de que nasceu e se alimentou este prodigioso
apostolado.
« Muitos quase não conhecem senão as suas fundações exteriores,
e ignoram tota!mente aquele edifício admirável de perfeição cristã
que tinha levantado na sua alma, exercitando todos os dias, a toda

a hora, mjnuto a minuto, as virtudes do seu estado . . . »

Certamente que não é este aspecto do homem o que o mundo
mais gosta de contemplar. Que vamos fazer! Mutilaríamos míserà
veJmente a figura de O. Bosco se não chamássemos a atenção dos
nossos leitores para este ponto fundamental.
Não podemos enganar-nos. D. Bosco tinha um aspecto físico me·
díocrc; não era eloquente, não resplandecia nas ciências nem nas artes.
Escrevia ao correr da pena, para acudir à� necessidades do momento,

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

315

O espírito salesiano

e a miúde confiava a correcção dos seus manuscritos a algum dos seus
filhos. Não era, nem pretendia ser um literato. Nem os seus livros,
nem as suas cartas se podem comparar às do seu padroeiro e modelo
S. Francisco de Sales.
Também não brilhava pela sua oratória. Enfim, costumava dizer
de si próprio sem afectada injustiça: «Se o Senhor tivesse encontrado
um instrumento mais miserável do que eu para realizar cisto•, não
me ter.ia escolhido a mim.»
ulstou era aquela formidável construção da Pia Sociedade Sale
siana, que desafia os séculos. Como se explica que um homem, de
aparência insignificante, tenha realizado este portento na sua vida
e

lutado contra inimigos infinitamente mais ilustres?
Pode encontrar-se uma razão natural para este milagre? Sim!

A sua caridade. O seu amor pelos homens, amor apaixonado, ingénuo,
tenaz. visível e desinterC1Ssado, era a palavra mágica que abria os
corações.
Escreve Santa Catarina de Génova que um dia disse ao Senhor:

- Senhor. mandais-me amar o próximo, e, contudo, eu não posso
amar ninguém senão a vós, nem quero que o amor às criaturas se
misture com o amor que vos tenho. Que devo fazer?
E ouviu uma voz divina:
- Minha filha, o que me ama. deve também amar o que eu amo.
e entregar-se de corpo e a1ma, a procurar a sua salvação. O amor ao
próximo é sinal infalível do amor a Deus.

O. Bosco tinha sentido nas suas entranhas que, conforme as pa

lavras de S. Paulo, toda

ª'

lei cristã se encerra neste único princípio:

a plenitude da lei está no amor.
Faltando isto, nem a beleza, nem o génio, nem a riqueza. nem
o poder. valem mais do que um punhado de esterco. •Ainda que eu
fale a língua dos anjos, disse o próprio apóstolo, se não tiver caridade
sou um bronze que ressoa.»
Todos os que se aproximavam de O.

Basco sentiam como o

resplendor de uma. fogueira, aquele fogo interior que o consumia.
E eram impotentes para se libertarem da sedução do seu olhar, do
seu sorriso, ou das suas pa1avr'L simples, a não ser que, por sua
desventura, o orgulho interpusesse uma couraça de barro eptre aqude
homem e eles.
Não escondeu a ninguém o que parecia ser o seu segredo; e nunca

se cansou de inculcar nos seus discípulos que, para $C fazerem amar
dos •biricchini», tinham de começar por amá-los.
Diz-se depressa, mas que difícil é praticar esta pedagogia tão
simples! Opõem-se a isso todas as forçai; do nosso egoísmo, algumas
delas tão subtis e engenhosas que chegam a parecer-se a outras tantas

virtudes . . . O desapego, a preguiça. a impaciência, o hábito, a própria
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brutalidade. desculpam-se disfarçando-se em dignidade, em prudência,
em energia, em disciplina, em experiência.
No artigo 180.º das constituições salesianas lê-se isto :
•Decorrido o ano de noviciado, se o noviço tiver revelado ter
em vista em todas as coisas a maior glória de Deus e estar embebido
do espírito da Sociedade . . . , poderá dar-se como cumpri.da a segunda
prova.a
Existe, portanto, um •espírito salesiano• . Em que consiste? Quem
o definiu?
Os superiores da Congregação compreenderam a necessidade de
definir concretamente

aquela

condição

transcendental,

que

podia

prestar-se a interpretações elásticas.
Em 1922, o reitor-mor, D. Filipe Rinaldi ordenou aos membros

do Capítulo que estudassem o ponto ê comunicassem a sua opinião
sobre ele.

Depois de um estudo demorado das relpostas e de orações espe
ciais, D. Rinaldi definiu assim o espírito salesiano:

1Actividade in

cansável, santificada pela oração e pela união com Deus.•
Reunido o Capítulo, expôs esta· fórmula e pediu que de novo
a estudassem, especialmente na missa do dia seguirite.
Reuniram-se outra vez; respondeu cada um, e ficou aprovada
por ,unanimidade aquela definição do espírito da Sociedade, que é a
essancia do espírito de D. Bosco.

Sete anos depois, o Pontífice Pio XI num discurso em que pro

clamava a heroicidade das virtudes de D. Bosco, chega,va por outros
caminhos à mesma definição que provàvelmente não conhecia:
1Vida admirável por ser laboriosa e recolhida, pela acção e pela
oração! Esta. �. com efeito, uma das suas mais formosas características:
a de est-ar sempre presente, continuamente ocupado em tantos negó
cios, em pedidoS', em· 'consultas, e manter o espírito onde reina. a
serenidade imperturbável e a calma é dominadora e soberana» ; de
tal maneira que o trabalho se tornava uma oração efectiva, demons
trando a verdade daquele grande princípio da vida cristã : «qui labo
rai. orat.•

Punha em prática o conselho que em 1 869 Pio IX lhe dera:

«Parece-me que' se encontra em melhores condições uma casa

religiosa onde se reza pouco e se trabalha muito, que outra em que

se reza muito e se trabalha pouco ou nada.•

O trabalho, quando se realiza à maneira de D. Bosco, com a

intenção posta cm Deus, é a melhor das orações.

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

MORTE DE D. BOSCO

O

melhor retrato de D. Bosco foi feito em Barcelona. Tinha-se
Cstabelecido numa povoação dos arredores uma casa salesiana.,

e os filhos de l?spanha queriam ter a sorte de o conhecer. Partiu em
Março de 1886. Foi a sua última• viagem ao estrangeiro. As forças
tinham-no abandonado.
Aquela viagem, que ficou nas tradições da Congregação como
um triunfo incomparável, abateu-o definitivamente.
A hospitaJidade espanhola é magnífica. Os bons acolhimentos
sucedem-se sem trégua. Os convites são jrrcsistíveis, porque o con
vidado sente a sinceridade de todos eles, quer venham de um ma.a
nate. quer de um po\:>re.
Imaginemos o pobre velho, que quase não podia dar um passo.
levado em

triunfo,

apertado

pela

multidão,

obriaado

a sentar-SIC

naquelas mesas sumptuosamente postas.
Q'uase não pode falar, quando tem que agradecer. A'S Jáarimaa
caem-lhe sobre o rosto consumido, e a sua emoção contaaia o au..
ditório.
Numa daquelas visitas, no jardim de um dos seus novos amiaoa,
foi feito o mais expressivo retrato que dele conhecemos. Embrulhado
na ampla capa que os sacerdotes espanhóis usam, sentado num ca
deirão ao lado do abade da Trapa, detrás dele, entre muitos que
assomam a cabeça para ficar no quadro, vêem-se dois personaaens
cuja causa de be&tificação foi já iniciada em Roma e avança com
firmes passos: D. Rua, que se agacha como que a sussurrar-lhe uma

palavra, e D. Doroteia Chopitea de Serra, a grande benfeitora da
Conaregação salesiana em Baircelona.

.._

Segundo tudo parece anunciar, virá um dia em que tr!s das pes
soas que figuram nesta fotografia terão sido elevadas à suprema
di1nidade dos altares.

-

·

D. Rosco tem as mãos juntas, como se tivesse frio; o cabelo. em
desalinho, um pouco grisalho e ainda muito abundante; o semblante
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fatigado;

os olhos enevoados pela incipiente cegueira, e nos lábios

o perpétuo sorriso equilibrado e terno.

·

Sorriso de avô resignado a morrer, porque se vê renascer nos
netos. Na primeira linha aparecem vários rapazinhos, os abiricchini•
de Barcelona, mais amados talvez ainda que os de Turim, porque

são os fi1hos dos seus filhos, a. terceira geração salcsiana.

Pôde ainda fazer uma última viagem a Roma na primavera do
ano seguinte (1887).
- Antes de morrer - disse ao Papa - queria ver ainda uma vez

mais Vossa Santidade e receber a sua bênção. Foi-me concedido e só
ml" resta cantar com Simeão: cNunc dimittis servum tuum . . . » Despedi
agora o vosso servo, conforme a vossa promessa . . .
Leão XIII, comovido, trata de levar para a brincadeira o fatídico
prenúncio.
- Eu tenho seis anos mais do que vós e penso viver bastante.
Ertquanto não rouberdes que o Papa morreu, estai tranquilo.
D. Basco ri suavemente e replica:
- A vossa palavra é infalfvel em certos casos . . .

Eu quereria

aceitar o augúrio, mas, creia-me Vossa Santidade, estou no fim dos
meus diaSl.
Sentia-se inútil e suspirava já pela Casa do Pai, cuja porta de
ouro 'SÓ a morte abre.
Foi a ·Roma para dizer adeus ao Papa e assistir à consagração
daquela igreja que tão duramente pesou sobre os seus ombros de
crépitos.
Manhã esplendorosa do dia 16 de Maio. A glória de um céu

romano, como dossel da incomparável cidade, e nos ares os perfumes
da primavera do Lácio.
D. Basco está trjste e na missa que celebra no altar de Maria

Auxiliadora do novo santuário, não pode refrear a sua emoção, e
chora.
O seu secretário, D. Viglietti. pergunta-lhe:
- Porque chorava durante a missa?
O pobre velho trata de sorrir e responde:
- Lembras-te do sonho que tive aos nove anos?
Como não havia de lembrar-se? Os salesianos leram e releram
mil vezes aquele relato sem nunca se cansarem dele.
João, pequeno pastor dos Becchi, encontra-se de improviso entre

uma roda de rapazes que jogam, se zangam, blasfemam. Ao ouvir
as blasfémias indigna-se e, a socos, pretend.e moderar-lhes as línguas.
Cont�-no um misterioso personagem:
- Assim,

não!

Ensina-lhes com

doçura e conquistarás a sua

amizade!
- Senhor, que posso en9inar-lhes eu, que sou ignorante?
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- Eu dar-te-ei a mestra que te fará sábio.
Aparece ao seu lado. uma dama de suave semblante.
- Olha!
João volta-se: os rapazes transformaram-se em animais desor
deiros e ferozes.
- Esse é o teu campo : trabalha..

Olha de novo!

Os animais selvagens tornam-se mansos como cordeiros. João

desata a chorar.

- Não compreendo. senhora. .

Que devo fazer?

- A seu tempo compreenderás tudo!
Também a avó e a mãe não compreendem aquele sonho, e o seu
irmão José responde-lhe:
- Isso quer dizer que serás pa-stor.
E o seu jrmão António. brutalmente:
- Não! Serás capitão de bandoíeiros.
Mais de sessenta anos passaram, e agora compreende e por isso
chora, de emoção e de gratidão ante o altar da Divina Senhora que,
aos nove anos, lhe deu em sonhos a doce e misteriosa mensagem em
que está encerrada toda a sua pedagogia.
Cumpriu a sua obra; entregara-se ao bom combate� conservara a
fé; agora pode morrer.
Os seus filhos não pensam que possa morrer; parece-lhes que
tudo se esfumaria se ele faltasse.
Tratava-se de comprar um terreno no campo Santo de Turim
para �epultura dos salesianos.

Por questão do preço não se cele

brava o contrato. D. Bosco avisa o seu ecónomo:
- Se não andas depressa, ordenarei que me enterrem no teu
quarto.
- Não, não morrerá antes do Papa. Ele próprio o disse.

-O Papa não � infalível nisto . . . Apressa-te porque sinto que

os meus dias estão contados.

De todas as predições de D. Bosco, a única em que os seus filhos
não acreditam é a da sua próxima morte. Já o viram cngartar-se,
uma vez, pois que nos princípios de 1 863 anunciou aos seus clérigos

que só viveria dois anos mais . .

Ninguém acredita; ninguém compreende a s suas palavras. Vai

a

Valsalice, bairro nos extremos de Turim onde tem um noviciado.

Ao desped.ir-se, o director diz-lhe carinhosamente:
- Agora, D. Bosco, visitar-nos-á coM mais frequência.
- Sim, virei em breve. Vou estabelecer·me aqui, como guardião.
Dá uns passos. A certa alt'ura detém-se, bate no chão o diz:

- Que quantidade de terra vais ter que tirar daqLii!

Quando se vai embora cria-se uma atmosfera de opressão sobre
Valsalice. Que quis djzer o bom velho?
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Outono. Em princípios de Novembro, com excessiva fadiga, sobe

ao quarto de um sacerdote salesiano a quem deu os \Utimos sa
cramentos.
- Não te a.flijas, Lu!s! Antes de ti, nesta cama deve morrer
outro . . .
- Nessa

ordem d e ideias - replicou

o

moribundo - . bastar-

-me-á não emprestar a minha cama a ninguém para nunca morrer . . .
E m Dezembro não pode já celebrar missa. Até então tlnba..o
fe.ito numa capelinha contigua ao seu quarto. tão a custo que não
se voltava para dizer 1Dominus vobiscum» ; depois da comunbã'o
tinha que senta:r-sc.
A 6. teve a grande alegria de abençoar um novo esquadrão de
missionários que partiam para a América; foi a duodécima expedi
ção salesjana. No dia seguinte chegou monsenhor Cagliero, o pri
meiro bispo salesiano. Vinha das terras cujas misteriosas entranhas
ele tinha contemplado em sonhos, e trazia-lhe notícias da Patagó
nia. Vieram também algumas das Filhas de Maria Auxiliadora que
dez anos antes tinham partido para lá. A Superiora trazia, como
uma flor daquelas messes, uma indiazinha de doze anos que tinha
salvo junto com outras na Terra de Fogo. D. Basco sentia corre
rem-lhe as lágrimas ouvindo o pitoresco italiano da criatura.
A

f

de Dezembro, dia da Imaculada, desceu pela última vez ao

refeitório da comun.idade. Estava contente com tão boas notícias.
O médico achava-o melhor, mas aconselhou que lhe mudassem a
camai, pois que a que tinha era demasiado alta, e para subir tinha
que trepar a uma escadinha de três degraus.
Procuraram·lhe

outra

mais

baixa

e

à

tarde

trouxeram·lh&.

D. Basco sorriu, sem dizer nada. Tinha-a re:conhecido. Era a do sa
cramentado, que estava já cm plena convalescença, e que deve ter
ficado surpreendido quando ao voltar ao seu quarto viu que sem
licença

sua

lhe

tinham

trocado

a

cama

e

a

tinham · levado

a

D. Basco.

No dia 20 comungou na cama e escreveu algumas dedicatórias:

11No fim da vida recolhe-se o fruto das boas obras.•
- D.

Bosco - diz-lhe

o

seu

secretário -,

escreva

qualquer

coisa mais alegre.
E ele, que amou tanto a nobre nação tão generosa com ele e
com os seus filhos, escreve: 10h Maria, protege a França!•
Aqui term,ioou a carreira da sua• infatigável pena.
A notícia da sua grave doença estendeu-se pelo mundo inteiro.

Os superiores das casas da Itália, da França, da Espanha, acodem

a

Turim, desolados.
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De que está doertte? O coração atacado a fundo; o fígado fun·
ciona mal; os rins pior; a medula, lesada, paralisa os membros infe
riores; a respiração é extremamente difícil.
Os seus familiares sugerem-lhe ao ouvido algumas orações, que
ele repete dõcilmente, e entre elas deslizam: •Maria Auxiliadora.
dá-me a saúde! » D. Bosco aperta os lábios e permanece mudo. Não
quer rezar isso. Que Deus faça dele o que for de sua vontade! !:: a
hora de abandonar a vinha e de receber a recompensa.
A certeza do seu fim põe·no alegre e até falador. Domina as
dores, e, para dissipar a tristeza que lê em todos os . semblantes,
procura piadas e jogos de palavras.
De quando em quando, uma indicação precisa. A Cagliero, que
deve ir a Roma:
- Dirás ao Santo Padre este segredo da casa: os salesianos têm
por missão especial, onde quer que trabalhem, manter a autoridade
da Santa Sé.
A outro que se aproxima dele: - Que os superiorOs salesianos
tenham sempre grande benevolência com os seus inferiores, espe..
cialmente ct>m o pessoal de serviço.
Na véspera de NataJ comungou com o Viático. Os jornais de
diversas nações publicam o boletim médico. A 2S houve bênção
papal.
Mas passou um mês com diversas alternativas e contínuo sofri·
monto. Pôde, na carna, celebrar a festa de S. Francisco de Sales
e enviar uma última mensagem aos seus rapazes. •Dizei aos meus
cbiricchini» que os espero a todos no céu. Que, com a <Jevoção a
Macia Auxiliadora e a comunhão frequente, todos bão-Oe cheaar. •
30 do Janeiro de 1888. As dez da manhã, monsenhor Cagliero
erttoa a ladainha dos agonizantes.
D. Bosco jaz na sua cama de ferro que ainda podemos admirar
nos seus quartos de Valdocco. A cabeça apoiada em vários almo.
Iadões; as mãos sobre a colchai branca; no peito, um pequeno cru
cifixo; aos pés do leito a estola violeta, insígnia do sacerdócio.
Respira dificilmente, e passa o dia. Um telegrama do Equador
anuncia que a · duodécima expedição de missionários cheaou a
Guyaquil.
Às oito da noite entra o confessor, reveste-se e começa as preces
do ritual. À meia-noite todos se retiram; D. Bosco parece dormir.
Só ficaram com ele D. Rua e algum out.,to. E então, à uma e qua·
renta e cinco de 31 de Janeiro começa ª' agonia.
A câmara enche-se de gente. De novo recitam-se as orações dos
agonizantes. Monsenhor Cagliero, de joelhos, aproxima os seus lábios
do ouvido do moribundo:
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- D. Bosco, os seus filhos estão aqui! Abençoe-nos, que cu le
vantarei a sua mão.
Levanta-lhe efcctivamente a mão direita, paralisada, e ajuda-o
a traçac a cruz no ar: a última bênção, acompanhada pelo último
'
inefável sorriso de D. Bosco.

Ãs quatro e trinta cessa o estertor fatigante;, parece um alivio,
o que na verdade era a morte. Todos olham uns para os outros.

Muda e ansiosa interrogação. Monsenhor Cagliero faz um sinal afir
mativo e docemente fecha aqueles olhos.

e

O bom operário abandonou as suas ferramentas, deixou a vinha
entrou rta casa de seu Pai.
E foi preciso tirar muita terra. em Valsalice! As autoridades ita

lianas não permitiram· que o· cadáver de D.· Bosco fosse sepultado
na igreja de Maria Auxiliadora, e tiveram que levá-lo para o semi
nário dos arredores de Turim, e a campa abriu-se exactamcnte no

sítio que D. Basco indicara com o pé.

D. Basco tinha respirado o perfume da sua vinha madura, e
deixava ao seu sucessor a rica herança de 64 fundações salesianas
cm diversas nações da 1')uropa e da América, e 800 religiosos.
Durante a sua vida tinha marcado com milagres todos os seus
caminhos. ·e depois da sua morte foram tantos, que a Igreja não
põde tardat em reconhecer a santidade da sua vida. e em e)evá·lo
à suprema dignidade dos altares.
O processo iniciou·se a 4 de Junho de 1 890. Sete anos depois

tinham.se acumulado em trinta e quatro in·fólios, de mais de mil
páginas cada um, os mais minuciosos pormenores sobre uma vida
cheia de incidentes e de prodígios.
Quarenta ános depois da sua morte, cabia ao Papa qu� tinha
sido seu hóspede em Valdocco, e se tinha sentado à sua mesa, de-
clarar a heroicidade da5 suas virtudes, e dois anos mais tarde, em
1929, proclamá�lo beato, enquanto se não aproximava a hora da
sua canonização em que seria declarado santo: 1 de Abril de 1934.
D. Bosco 6 uma das glórias mais puras da Itália e um dos maiores
benfeitores da humanidade.
Mas, àÔ c�ntrário do que acontece com quase todos os grandes
·
homens, para quem o esquecimento começa no dia seguinte ao da
morte, para ele foi o princípio de uma celebridade que cobre o
mundo, penetra em todas as classes sociais e durará tanto como a
humanidade.
Esta 6 a sorte dos santos que a Igreja proclama, sobre cujas
sepulturas se podem escrever aquelas sublimes palavras que pode
riam ter sido o epitáfio de Cristo: cPertraosiit benefaciendo», passou
pela vida fazendo o bem.
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