
Vida do jovem Domingos Sávio, 
 

aluno do Oratório de São Francisco de Sales, 
 

escrita por Dom Bosco 
Currículo 

A) Na família 

1842 2 de abril. Nascimento de Domingos em Riva San Giovanni  (Chieri). Seus 
pais: Carlos e Erigida Gaiato (26 e 22 anos).  Batizado no mesmo dia. 

1843 Por motivo de trabalho,  os pais  mudam para Murialdo,  bem perto da 
casa de Dom Bosco nos Becchi,  

 

1848 Domingos   começa   a   frequentar   a   escola   do   capelão  P. Zucca. 

1849 8 de abril.   Páscoa:   primeira comunhão aos 7 anos, em Castelnuovo 
d'Asti. 

 

1852 21 de junho.  Matriculado nos registros do P. Allora, professor em 
Castelnuovo. 

1853 A família muda para Mondônio.   Passa a ser aluno do  P. Cugliero. 

13 de abril. Crisma em Castelnuovo, aos 11 anos.  

B) O adolescente com Dom Bosco 

1854  2  de outubro.   Primeiro  encontro  com Dom Bosco nos  Becchi. 

29 de outubro.  Entra no Oratório de Turim.  Ano escolar 1854-55:  1.°. e 2." curso de latim com o Sr.  
Bonzanino na cidade. 

8 de dezembro.   Em Eoma, definição do dogma da Ima culada Conceição. Domingos consagra-se a Nossa 
Senhora. 

1855 Março ou  abril.   Pregação decisiva de Dom Bosco:   Domingos quer ser santo.  

Ano  escolar 1855-56:  terceiro  ano  de latim no Oratório com o professor clérigo Prancesia.  

1856 Maio-junho.  Domingos funda a Companhia da Imaculada. Doença. 

Ano escolar 1856-57: primeiro ano de humanidade, com o P. Picco, na cidade. 

1857 l.° de março. Doente, deixa o Oratório.  

 9 de   março.   Morre   em   Mondônio   nos  braços   do  pai. Sepultado dia 11 no cemitério de Mondônio.  
 Janeiro.  Dom Bosco publica a Vita dei giovinetto Dome-nico Savio. 
 
 

C)   Rumo à canonização 

1908   Início do processo diocesano informativo. 1914   11 de fevereiro.   Início do processo apostólico.  

1933   9   de  julho.   Decreto   sobre   a   heroicidade   das   virtudes (Pio XI). 

1950   5 de março.  Beatificação (Pio XII). 1954   12 de junho.   Canonização (Pio XII). 

1956   8 de junho. Domingos é proclamado "Patrono celeste dos Pueri cantores". 

28.    Prefácio.  Um modelo "maravilhoso" 

Caríssimos jovens, 

Muitas vezes me pedistes, caríssimos jovens, que escrevesse alguma coisa sobre o vosso colega 
Domingos S avio; e fiz o que pude para satisfazer vosso pio desejo. Aqui tendes a sua vida, escrita com 
a brevidade e simplicidade que são do vosso agrado. 

 

Dificuldades da publicação 

Duas dificuldades opunham-se à publicação deste opúsculo. A primeira é a crítica a que está 
sujeito quem escreve coisas das quais há uma multidão de testemunhas vivas. Acredito haver 
superado essa dificuldade esforçando-me por narrar tão-somente coisas vistas por vós ou por mim. 
Conservo-as quase todas escritas e assinadas por vossa mão. 

Outro obstáculo era ter que falar muitas vezes de mim, pois tendo Domingos vivido perto de 
três anos nesta casa, devo frequentemente contar fatos de que participei. Penso haver superado a 
dificuldade atendo--me à função do historiador, que é a de escrever a verdade dos fatos, sem olhar as 
pessoas. Se entretanto encontrardes algum fato em que fale de mim com certa complacência, levai-o à 
conta do grande afeto que tinha para com o amigo falecido e que tenho para com todos vós, afeto que 
me faz abrir-vos o íntimo do meu coração, como faria um pai ao falar aos filhos queridos.  

 

1859 



Por que Domingos 

Alguém poderá perguntar por que escrevi a vida de Domingos S avio e não a de outros jovens que 
viveram entre nós com fama de ilibada virtude. É verdade, meus caros, a Divina Providência dignou-se 
enviar-nos vários modelos de virtude tais como Gabriel Faseio, Luís Rua, Camilo Gavio, João 
Massaglia e outros 

(2)
, mas seus feitos não foram tão notáveis e eminentes como os de Sávio, cujo teor 

de vida foi notoriamente maravilhoso. Por outra parte, se Deus me der saúde e graça, tenciono 
recolher os fatos desses colegas vossos, a fim de poder satisfazer vossos desejos, que também são 
meus, oferecendo à vossa leitura e meditação o que é compatível com o vosso estado.  

 Nesta nova edição acrescentei várias notícias que espero haverão de torná-la interessante 
mesmo para os que leram as edições anteriores. 

Um modelo a imitar  

Procurai tirar proveito de quanto irei narrando, e dizei no vosso coração o que dizia S. Agostinho: 
"Si ille, cur non ego?". Se um colega meu, da minha idade, no mesmo lugar, exposto aos mesmos se 
não maiores perigos, teve tempo e capacidade de se manter fiel seguidor de Jesus Cristo, porque não 
poderei eu fazer a mesma coisa? Lembrai-vos bem que a verdadeira religião não consiste somente 
em palavras; é preciso passar às obras. Se, pois, encontrardes algo digno de admiração, não vos 
contenteis em dizer: Bonito, gostei. Mas: Quero esforçar-me em fazer o que na leitura me causa 
admiração. 

Que Deus vos conceda a vós e a todos os leitores deste opúsculo saúde e graça para aproveitar 
do que lêem; e a Virgem Santíssima, de quem era tão devoto o jovenzinho Sávio, faça com que 
tenhamos um só coração e uma só alma para amar o nosso Criador, pois somente ele é digno de ser 
amado sobre todas as coisas, e fielmente servido todos os dias da nossa vida 

(3)
. 

(ed. Caviglia, 3-4) 

Aos 7 anos.   Primeiro encontro decisivo: Cristo na Eucaristia
(4)

 
Cap. III. — . . .  Esse  dia  ficou-lhe  para  sempre gravado na memória, e podemos dizer que foi 

o início, apontada como modelo de vida cristã. Alguns anos mais tarde, ao falar da sua primeira 
comunhão, transfigurava-se-lhe o rosto de intensa alegria. — Oh! aquele dia foi par mim o maior, 
o mais belo dia da minha vida. — Escreveu algumas lembranças que conservava cuidadosamente 
num livro de devoção e lia-as amiúde. Pude havê-las à mão e transcrevo-as aqui na sua simplicidade 
original. Eram deste teor: 

"Propósitos tomados por mim, Domingos Savio, em 1848, quando fiz a primeira comunhão na 
idade de 7 anos. 

"l. Confessar-me-ei frequentemente e farei a comunhão todas as vezes que o confessor me der 
licença. 

"2.    Quero santificar os dias festivos. 

"3.    Os meus amigos serão Jesus e Maria. 

"4.    Antes morrer que pecar" 
(5)

. 

Tais lembranças, por ele muitas vezes repetidas, foram como que a norma de suas ações até o 
fim da vida <

6
>. 

Importância da primeira comunhão  

Se entre os leitores deste opúsculo houver alguém que ainda não tenha feito a primeira 
comunhão, tomarei a liberdade de recomendar-lhe que escolha por modelo Domingos Sávio. 
Recomendo com todas as veras aos pais e mães de família, e a todos os que exercem qualquer 
autoridade sobre a juventude, que dêem a maior importância a este ato religioso. Convencei-vos 
de que a primeira comunhão bem feita assenta um sólido fundamento moral para toda a vida; e 
seria de estranhar que se encontrasse alguém que tenha cumprido bem este solene dever e não passe 
a viver bem e virtuosamente. Pelo contrário encontram-se aos milhares jovens levianos e turbulentos 
que são o desespero de seus pais e educadores; se indagarmos a razão de tudo isso, chegaremos à 
conclusão de que tal procedimento começou a manifestar-se na pouca ou nenhuma preparação para a 
primeira comunhão. É melhor adiá-la, antes deixá-la, do que fazê-la mal 

(7)
. 

(ed. Caviglia, 10-12) 

30.    Aos 12 anos e meio.   Segundo encontro decisivo: Dom Bosco 
(8
> 

Capítulo VII. — . . .  Na primeira segunda-feira de outubro, logo de manhã cedo, vi um menino 
acompanhado pelo pai que se aproximava para falar-me. O semblante alegre, o ar risonho mas 
respeitoso chamaram-me a atenção. 

29. 



— Quem és? — perguntei-lhe. — Donde vens? 

— Eu sou — respondeu — Domingos Sávio, de quem lhe falou o P. Cugliero, meu 
professor, e vimos 
de Mondônio. 

 
Chamei-o então à parte e, pondo-nos a falar sobre os estudos feitos e sobre a vida que até então 

levara, criou-se imediatamente um clima de mútua confiança 
. 

Percebi imediatamente que aquele menino estava todo impregnado do espírito de Nosso 
Senhor e fiquei assombrado com o trabalho que a graça divina já operara em tão tenra idade 

(9)
. 

Depois duma conversa bastante prolongada, antes de eu chamar o pai, disse-me estas 
textuais palavras: — Então, que lhe parece?/t,eva-me para Turim, para eu poder estudar? 

— Parece-me, na verdade, que a fazenda é boa. 

/y— E para que pode servir esta fazenda?  

—• Para fazer um lindo vestido e oferecê-lo ao Senhor. 

SS — Então se eu sou a fazenda, o Sr. seja o alfaiate; Meve-me, pois, consigo e faça um belo 
vestido para Nosso Senhor. 

— Receio que tua constituição franzina não resista aos estudos. 

/ / '  —  Não tenha medo.  Deus que até  hoje me deu 'saúde e graça, há de ajudar-me também 
no futuro. 

— Mas quando terminar os estudos de latim, que pretende fazer? 

— Se Nosso Senhor me conceder tão grande graça, desejo ardentemente seguir o estado 
eclesiástico. 

— Muito bem: agora quero experimentar se tens capacidade bastante para estudo.  Pega 
este livrinho (era um fascículo das Letture Cattoliche), estuda hoje esta página, amanhã voltarás 
para dizê-las de cor. 

Dito isto, deixei-o em liberdade para que fosse brincar com os outros rapazes, e pus-me a 
falar com o pai. Não se tinham ainda passado oito minutos, quando Domingos entra sorrindo 
e diz: 

**-- Se quer, digo já de cor a minha lição.  

Tomei o livro e, com grande surpresa, vi que não só tinha estudado ao pé da letra a página 
marcada, mas conhecia perfeitamente o sentido do que nela estava escrito. 

- Muito bem, lhe disse eu, antecipaste o estudo da tua lição e eu vou antecipar a resposta. 
Sim, vou levar-te para Turim e desde hoje estás na lista dos meus caros filhos; começa tu 
também pedindo a Deus que nos ajude, a mim e a ti, a fazer a sua santa vontade. 

Não sabendo como demonstrar sua alegria e gratidão, pegou-me a mão, apertou-a, beijou-a 
repetidas vezes, dizendo por fim: 

— Espero proceder de tal modo que nunca se tenha de queixar do meu comportamento. 

(ed. Caviglia, 18-19) 

 

31.    Terceiro encontro decisivo: Maria Imaculada
(10)

 

Capítulo VIII. — . . .  Entre nós também se fazia todo o possível para celebrar, com decoro e 
proveito espiritual dos nossos rapazes, a grande solenidade.  

Sávio era um dos que manifestavam mais ardente desejo de celebrá-la santamente. Escreveu 
nove pensamentos, ou antes nove atos de virtude que devia praticar, sorteando um para cada dia. 
Preparou-se e fez com grande satisfação a confissão geral, e aproximou--se da sagrada mesa com o 
máximo recolhimento. 

Na tarde daquele dia, 8 de dezembro, depois das cerimónias da igreja, ouvido o parecer do seu 
confessor, prostrou-se diante do altar de N. Senhora, renovou as  promessas da primeira 
comunhão,  e  depois  repetiu muitas vezes estas textuais palavras: 

— õ Maria, dou-vos o meu coração; fazei que eu seja sempre vosso. Jesus e Maria, sede 
sempre meus amigos! Mas, por amor de Deus, fazei-me morrer antes que me aconteça a desgraça 
de cometer ainda que seja um só pecado 

(11)
. 

Tomando assim Maria como esteio da sua grande devoção, sua conduta moral tornou-se tão 



edificante e entretecida de tais atos de virtude que comecei desde então a anotá-los para não me 
esquecer deles 

(12)
. 

32.    Aos 13 anos. "A grande resolução: tornar-se santo" 

Capítulo X. — Feita esta breve referência aos estudos de latim, vamos agora falar da sua 
deliberação de se santificar. 

Havia seis meses que Domingos entrara no Oratório, quando um dia se fez lá um sermão 
sobre o modo fácil de nos tornarmos santos. O pregador deteve-se especialmente a desenvolver 
três pontos que fizeram funda impressão no espírito de Domingos, a saber: "É vontade de 
Deus que todos nos santifiquemos; é muito fácil conseguir tal intento; há um grande prémio 
preparado no céu para quem se tornar santo". 

O sermão foi como que uma centelha que lhe abrasou o coração no amor de Deus 
(13)

, Durante 
alguns dias nada disse, mas estava menos alegre que de costume. Notaram-no os companheiros como 
o havia notado eu. Julgando que isso fosse causado por novo incómodo de saúde, perguntei-lhe se 
padecia de alguma doença. 

— Pelo contrário, atalhou, sinto-me muito bem. 

— Que queres dizer com isso? 

— Quer dizer que sinto um grande desejo e necessidade de me santificar: não pensava que 
fosse tãofácil;  agora sei que posso tomar-me santo, estando alegre; eu quero de fato e sinto 
mesmo absoluta necessidade de o ser. Diga-me como devo proceder para conseguir isso. 

Louvei o seu propósito, mas exortei-o a que não se inquietasse, porque no meio da agitação 
não se ouve a voz de Deus; era necessário que estivesse constante e moderadamente alegre. 
Aconselhei-o a ser perseverante no cumprimento dos seus deveres religiosos e escolares, e 
recomendei-lhe que não deixasse de participar do recreio com os seus companheiros 

(14)
. 

Disse-lhe um dia que desejava dar-lhe um presente, mas do seu gosto, e que o escolhesse ele 
mesmo. 

— O presente que peço, respondeu prontamente, é que me  ajude  a fazer-me santo.  Quero  
entregar-me inteiramente a Nosso Senhor, para sempre, pois sinto a necessidade de fazer-me 
santo, e se não me fizer santo, perco tempo. Deus quer que eu seja santo, devo tornar-me santo. 

Noutra ocasião o diretor quis dar um sinal de particular afeto aos seus alunos, e deu-lhes a 
possibilidade de pedirem por escrito o que quisessem. Podemos facilmente imaginar os pedidos 
estravagantes e ridículos formulados por quase todos. Domingos, pegando num pedacinho de 
papel, escreveu apenas estas palavras : 

— Peço que me salve a alma e me faça santo. 

Um dia explicava-se a etimologia de certas palavras. 

— E Domingos — disse ele — que quer dizer? 

Resposta: 

— Domingos quer dizer do Senhor. 

— Ah!, exclamou logo, veja se não tenho razão de lhe pedir que me faça santo: até o nome 
diz que sou do Senhor. Devo, pois, e quero ser todo do Senhor e quero tornar-me santo, e não 
serei feliz enquanto (ftãe) não o conseguir 

<1S)
. 

O ardente desejo que demonstrava de ser santo não procedia da ausência de santidade; 
manifestava-o porque queria fazer ásperas penitênicas e passar longas horas em oração; e tais 
projetos eram-lhe proibidos pelo Diretor, por serem incompatíveis com a sua idade, saúde e 
ocupações 

(16)
. 

(ed. Caviglia, 25-26) 
33.    "Para  tornar-se  santo,   empenhar-se   em  ganhar almas para Deus" 

Capítulo XI. — A primeira coisa que se lhe aconselhou para ser santo foi trabalhar por ganhar 
almas para Deus, pois não há no mundo coisa mais santa que cooperar para o bem das almas, por 
cuja salvação Jesus Cristo derramou até à última gota o seu precioso sangue 

<17)
. Domingos 

compreendeu o alcance desse trabalho, e muitas vezes lhe ouviram dizer:  

— Como seria feliz se pudesse ganhar para Deus todos os meus companheiros! 

Reparar e corrigir o blasfemo  

Aproveitava, pois todas as ocasiões que se apresentavam para dar bons conselhos, e avisar os que 
com palavras ou ações transgrediam a santa lei de Deus.  
O que lhe causava grande horror e grande prejuízo à saúde era a blasfémia, ou ouvir invocar o santo 
nome de Deus em vão. Se porventura ao caminhar pela cidade ou por qualquer outra parte lhe 
sucedesse ouvir semelhantes palavras, baixava penalizado a cabeça, e dizia com todo o respeito e 



devoção: Louvado seja Jesus Cristo. 

. . .  Ao voltar uma vez da escola, ouviu um homem de idade avançada proferir uma horrível 
blasfémia. Domingos estremeceu; louvou a Deus do íntimo do seu coração e fez uma coisa deveras 
admirável. Em atitude respeitosa correu para o blasfemo e perguntou-lhe se sabia indicar-lhe a casa 
do Oratório de S. Francisco de Sales. Perante modos tão corteses desfez-se a cólera daquele homem, 
que respondeu: 

— Não sei, bom menino, sinto muito. 

— Ah!   Se o  senhor não  sabe, poderia fazer-me outro favor. 

— Da melhor boa vontade. Fale. Domingos abeirou-se dele quanto pôde, e disse-lhe ao ouvido 

para que ninguém ouvisse: 

— Ficar-lhe-ia muito grato se, nos ímpetos de cólera, não blasfemasse o santo nome de Deus. 

— Bravo, disse o outro, como que agradecido e cheio de admiração; muito bem, tens razão: é 
um vício maldito que quero vencer, custe o que custar. 

Espírito missionário 

. . . Lia de preferência a vida dos santos que mais se tinham empenhado na salvação das 
almas. Falava com prazer dos missionários que se sacrificam tanto em longínquas terras pelo bem das 
almas, e não podendo enviar-lhes auxílios materiais, oferecia a Deus todos os dias algumas orações e 
uma vez por semana, pelo menos, fazia por eles a sagrada comunhão.  

Muitas vezes ouviram-no exclamar: 
Quantas almas esperam a nossa ajuda na Inglaterra! Oh! se tivesse" força e virtude, iria agora 

mesmo, e com a palavra e o exemplo havia de ganhá-las todas para Nosso Senhor 
<I8)

. 

Catequista no desejo e na ação 

Lamentava muitas vezes a sós, e outras com os companheiros, o pouco zelo que muitos têm em 
instruir as crianças nas verdades da fé. 

— Assim que for clérigo, dizia, irei a Mondônio, reunirei todas as crianças num barracão e 
hei de ensi nar-lhes o catecismo,  contar-lhes muitos exemplos e contribuir para a sua 
santificação.   Quantos não se descaminham por não terem quem lhes ensine a dou trina cristã

(I9)
. 

E o que dizia, confirmava-o em seguida com os fatos, pois se comprazia, tanto quanto 
permitiam a idade e a instrução, em dar lições de catecismo na igreja do Oratório, e se alguém 
necessitasse duma aula particular de doutrina, dava-lha a qualquer hora do dia e em qualquer dia da 
semana, com o único fito de poder falar de coisas espirituais e de lhe fazer conhecer a importância da 
salvação da alma. 

Um dia um companheiro indiscreto tentou interrompê-lo quando estava no recreio a contar um 
fato. 

— Mas que tens tu com isso? — disse-lhe o tal companheiro. 
 -  Que tenho eu com isso? — respondeu.  Tenho muito,  porque  a alma  dos  meus 

companheiros  foi remida pelo sangue de Jesus Cristo; tenho muito, por que somos todos irmãos, e 
como tais devemos amar-nos uns aos outros; tenho muito, porque Deus recomenda que nos 
ajudemos a salvar-nos uns aos outros; tenho muito, porque se chego a salvar uma alma, asseguro 
também a salvação da minha <

20
>. 

De férias em Mondônio 

A solicitude pelo bem das almas não arrefecia no curto espaço das férias, que passava na casa 
paterna. Toda estampa, medalha, crucifixo, livrinho ou outro objeto que ganhasse na aula ou no 
catecismo, punha-os de parte para dar quando estivesse em férias. Mais ainda: antes de deixar o 
Oratório, costumava pedir aos seus superiores alguns desses objetos para despertar a alegria entre os 
seus amigos de brinquedos.  

Mal chegava à povoação, via-se logo rodeado de meninos da sua condição, uns menores, outros 
maiores, que tinham grande prazer de estarem com ele. Distribuindo na hora conveniente os 
presentes, fazia-os estar atentos às perguntas que lhes fazia ora sobre catecismo, ora sobre os deveres 
particulares de cada um. 

Com boas maneiras conseguia levar alguns deles ao catecismo, à oração, à missa e a outras 
práticas religiosas. 

... Além de cumprir com a maior exatidão todos os deveres, mesmo os mais insignificantes, 
tomava conta de dois irmãozinhos

(21)
, aos quais ensinava a ler, escrever, decorar o catecismo, fazendo-



os rezar de ma nhã e à noite. Levava-os à igreja, dava-lhes água benta, mostrava-lhes como deviam 
fazer o sinal da cruz. Em vez de passar o tempo a divertir-se, aproveitava-o para contar exemplos 
edificantes aos parentes ou a outros companheiros que o 'quisessem ouvir. Mesmo em sua terra fazia 
todos os dias uma visita ao Santíssimo Sacramento; e era para ele verdadeira conquista poder levar 
consigo algum dos companheiros. Pode-se, pois, dizer que não deixava uma só ocasião de fazer uma 
boa obra ou de dar um bom conselho para o bem das almas.  

O apostolado ao sorriso e do serviço 

Capítulo XII. — O pensamento de ganhar almas para Deus acompanhava-o por toda a 
parte. Nos recreios era a alma dos jogos; mas em tudo procurava sempre o seu bem moral ou o dos 
outros. Observava todos os princípios da boa educação, e nunca interrompia os outros quando 
falavam. Se os companheiros se calavam, tratava logo de pôr em discussão questões escolares, de 
história, de aritmética, e tinha sempre à mão mil histórias que tornavam agradável a sua com-
panhia. Se por acaso alguém puxava a conversa para a maledicência, interrompia-o 
imediatamente e, com um gracejo, uma historieta ou anedota, mudava de assunto, evitando assim 
que os seus companheiros ofendessem a Deus. 

O ar alegre e a índole vivaz tornavam-no querido, mesmo dos companheiros menos piedosos
(22)

, 
de tal maneira que todos tinham grande prazer em falar com ele, acatando os conselhos que de 
quando em quando lhes dava. 

. . .  É coisa frequente nos colégios serem postos de lado pelos companheiros os tipos um tanto 

grosseiros, ignorantes ou ralados por algum desgosto. Sofrem o forto de um amigo. 

Eram esses os amigos de Domingos. Aproximava-se deles, distraía-os com a sua conversa, dava-
lhes bons conselhos. Aconteceu muitas vezes que tais rapazes prestes a se entregarem ao 
relaxamento, tornavam ao bom caminho graças às caridosas palavras de Sávio.  

Por isso, todos os que caíam doentes queriam Domingos por enfermeiro, e os que 
experimentavam algum desgosto sentiam-se aliviados abrindo-se com ele. Desta sorte Domingos via 
diante de si um campo imenso para exercer constantemente a caridade com o próximo e ganhar 
merecimentos para o céu.  

(ed. Caviglia, 26-30 e 32) 

Do Capítulo XVI. — . . .  Engraxar os sapatos, escovar as roupas dos companheiros, prestar aos 
doentes os mais humildes serviços, varrer e trabalhar nos mais vis misteres, era para ele agradável 
passatempo. Costumava dizer: — Cada um faz aquilo que pode. Eu não sou capaz de fazer grandes 
coisas, mas o que posso, faço-o para maior glória de Deus. Espero que Nosso Senhor na sua infinita 
bondade fique satisfeito com as minhas miseráveis oferendas. 

(ed. Caviglia, 41) 

34.    Os sacramentos, fontes de força e alegria 

Capítulo XIV. — Está comprovado que os melhores sustentáculos da juventude são os 
sacramentos da confissão e da comunhão. Dai-me um rapazinho que frequente estes sacramentos: vê-
lo-eis crescer na mocidade, chegar à virilidade e, se Deus for servido, chegar à mais avançada 
velhice com um procedimento que servirá de exemplo a todos os que o conhecerem

(23)
.Oxalá todos 

os jovens compreendam essa verdade, para a praticarem, e bem assim todos os que se ocupam da 
educação da juventude, para a ensinarem. 

Antes de vir para o Oratório, Sávio aproximava-se desses dois Sacramentos uma vez por mês, 
segundo o uso das escolas. Depois frequentou-os com maior assiduidade 

(24)
... 

Sávio vivia feliz. — Se tenho qualquer mágoa no coração, dizia ele, vou ao meu confessor que 
me aconselhe o que Deus quer que eu faça, pois Jesus Cristo disse que a voz do confessor é a voz 
de Deus. Se desejo alcançar alguma coisa importante, então vou receber a sagrada Hóstia na qual se 
acha o corpus quod pró nobis traditum est, isto é, o mesmo corpo, sangue, alma e divindade que 
Jesus Cristo ofereceu a seu Eterno Pai por nós na cruz. Que mais me falta para ser feliz? Neste 
mundo, nada. Só me resta gozar no céu dAquele que hoje adoro e contemplo, sobre os altares, com 
os olhos da fé 

(25
>. 

Com estes pensamentos Domingos passava dias verdadeiramente felizes. De aí nasciam o 
contentamento, a alegria celestial que transparecia em todas as suas  ações. Compreendia muito 
bem tudo o que fazia, e tinha o teor de vida cristã que deve ter quem deseja fazer a comunhão 
frequente... 

A sua preparação para receber a sagrada Eucaristia era piedosa e edificante. Na noite anterior, 
antes de se deitar, fazia uma oração preparatória que terminava sempre assim: "Graças e louvores 
se dêem a todo o momento ao santíssimo e diviníssimo Sacramento". De manhã, fazia uma 
preparação suficiente; mas a ação de graças não tinha fim. Na maioria das vezes, se ninguém o 
chamava, esquecia-se do café, do recreio e algumas vezes da aula, permanecendo em oração ou 
melhor na contemplação da bondade divina que de um modo inefável comunica aos homens os 



tesouros da sua infinita misericórdia 
(26)

. 
Era para ele uma verdadeira delícia poder passar algumas horas diante de Jesus 

Sacramentado... Tomava parte, com arroubos de alegria, em todas as iniciativas que se referissem 
ao Santíssimo Sacramento...  

(ed. Caviglia, 34-36) 

35.    A melhor penitência: obedecer e aceitar as provações diárias 

Capítulo XV — . . .  Foi-lhe então proibida toda e qualquer penitência, fosse de que género 
fosse,

(27)
 sem ter previamente obtido a devida licença; embora constrangido, submeteu-se a essa 

ordem. Encontrei-o uma vez todo aflito, a exclamar:  
— Pobre de mini! Estou deveras atrapalhado. Diz-me o Salvador que devo fazer penitência, 

do con trário não vou para o céu; e estou proibido de fazê-la: a que paraíso posso então aspirar?  

— A penitência que o Senhor quer de ti, disse-lhe, é a obediência.  Obedece, e isso bastará
(28)

. 

— Não  podia  permitir-me  qualquer  outra  penitência? 

— Sim: são-te permitidas as penitências de sofrer com paciência as injúrias que te fizerem; de 
suportar com resignação o calor, o frio, o vento, a chuva, o  cansaço e todos os incómodos que 
Nosso Senhor se dignar mandar-te. 

— Mas isso sofre-se por necessidade. 

— O que sofres por necessidade, oferecido a Deus, pode tornar-se virtude meritória para a tua 
alma 

(29)
. 

Ao   ouvir   esses   conselhos,   retirou-se   contente, resignado e tranquilo. 
(ed. Caviglia, 38) 

36.    Aos 14 anos.  Leva um grupo de amigos a viver o próprio ideal: a Companhia da Imaculada 

Capítulo XVII. — Toda a vida de Domingos foi, pode-se dizer, um exercício de devoção para com 
Maria Santíssima. Não deixava passar a mais pequena ocasião de lhe prestar qualquer homenagem. 
Em 1854 o Sumo Pontífice definia como dogma de fé a Imaculada Conceição de Maria. Sávio 
desejava ardentemente tornar vivo e duradouro entre nós o pensamento do augusto título conferido 
pela Igreja à Rainha do Céu.  

— Desejaria fazer alguma coisa em honra de Maria, dizia ele, mas tenho que fazer quanto antes, 
pois receio que me falte o tempo.  

Guiado, pois, pela costumada e engenhosa caridade escolheu alguns dos seus companheiros e 
convidou-os a organizarem com ele uma companhia, à qual chamaram de Companhia da Imaculada 
Conceição 

(30)
. 

. . .  De acordo com os amigos compilou um regulamento e depois de muita solicitude lia-o em 
presença deles diante do altar de Nossa Senhora, no dia 8 de junho de 1856, isto é, nove meses antes 
da sua morte

(31)
. Transcrevo-o de bom grado, porque poderá servir de norma para outros que 

queiram fazer o mesmo. Eis o seu teor:  

"Nós, Domingos Sávio, etc. (seguem-se os nomes dos outros companheiros), para que 
possamos assegurar, durante a vida e no momento da morte, o patrocínio da Bem-aventurada 
Virgem Imaculada, e para nos consagrarmos inteiramente ao seu santo serviço, no dia 8 de junho, 
tendo recebido os Sacramentos da confissão e de comunhão, resolvidos como estamos a professar 
para com a nossa Mãe devoção constante e filial, pro- testamos perante o seu altar e com o 
consentimento do nosso Diretor espiritual, querer imitar, tanto quanto permitirem as nossas 
forças, a Luís Comollo 

(32)
. Por isso obrigamo-nos: 

1. A observar rigorosamente o regulamento da casa. 
2. A  edificar  os  companheiros   admoestando-os caridosamente e incitando-os ao bem com 

palavras e ainda mais com o bom exemplo. 

3. A ocupar devidamente o tempo..."
(33)

. 

 

37.    Maravilhosas amizades entre adolescentes  

Capítulo XVIII. — Todos eram amigos de Domingos: quem não o estimava, respeitava-o pelas 
suas virtudes. Sabia dar-se bem com todos. E era tão firme na virtude, que foi aconselhado a 
conversar com alguns alunos um tanto rebeldes para tentar ganhá-los para Deus. E ele de tudo se 
servia para tirar proveito espiritual: do recreio, dos divertimentos e até das conversas indiferentes. 
Mas os seus amigos particulares eram os que estavam inscritos na companhia da Imaculada 
Conceição. Durante a semana, como já dissemos, reunia-os ora em conferências espirituais, ora para 



práticas de piedade cristã. Essas conferências tinham a aprovação dos superiores; mas eram 
assistidas e organizadas pelos próprios jovens. 

... Sávio era dos mais entusiastas e pode dizer-se que nessas conferências fazia de doutor. 

 
Poderíamos apontar alguns companheiros de Domingos que tomaram parte nessas conferências e 

trataram de perto com ele, mas, como ainda vivem, é preferível calar-lhes os nomes. Mencionaremos 
apenas dois, que já foram chamados por Deus à pátria celeste: Camilo Gavio, de Tortona, e João 
Massaglia, de Marmorito 

(34)
. 

Com  Gavio. Santidade e alegria 

.. . Deves saber que fazemos consistir a santidade em estarmos muito alegres. Unicamente nos 
comprometemos a evitar o pecado, o grande inimigo que nos rouba a graça de Deus e a paz do 
coração; procuraremos cumprir com exatidão os nossos deveres e fazer bem as práticas de piedade. 
Começa desde já como lembrança a tomar nota da frase: Servite Domino in laetitia, servi o Senhor 
em santa alegria

(35)
. 

Com Massaglia : 'Ajudemo-nos mutuamente a fazer obem” 

Capítulo XIX. — Foram mais longas e mais íntimas as relações de Sávio com Massaglia, de 
Marmorito, povoação pouco distante de Mondônio. 

Entrara ao mesmo tempo no Oratório; eram de aldeias vizinhas; tinham ambos a mesma 
vontade de abraçar o estado eclesiástico e desejo intenso de se fazerem santos

136)
. 

... Chegada a Páscoa, fizeram com exemplar cuidado os exercícios espirituais. Terminados 
estes, Domingos disse ao companheiro: 

— Quero que sejamos verdadeiros amigos naquilo que diz respeito à alma. Por isso proponho 
que, de ora em diante, nos avisemos um ao outro em tudo o que possa servir para o nosso bem 
espiritual. Se, portanto, notares em mim algum defeito, dize-mo logo, para que me possa emendar: 
ou então se vires que posso fazer algum bem, não deixes de avisar-me. 

— Farei de boa mente tudo o que me pedes, embora não precises; mas tu é que deves fazer muito 
mais por mim porque, devido à idade, estudo e trabalho, estou exposto a maiores perigos. 

— Deixemos de lado os elogios e auxiliemo-nos em fazer bem à nossa alma. 

Desde aquele dia Sávio e Massaglia tornaram-se verdadeiros amigos, e esta amizade foi 
duradoura, porque cimentada na virtude e ambos andavam à porfia em dar bom exemplo e bons 
conselhos para se auxiliarem mutuamente a fugir do mal e a praticar o bem.  

(ed. Caviglia, 46-49) 

. . .  Ao perder o amigo, Sávio ficou profundamente sentido, e embora resignado com a vontade de 
Deus, chorou-o durante muitos dias. Foi esta a primeira vez que vi aquele semblante angélico 
entristecer-se e chorar de dor. O único conforto que teve foi rezar e pedir que rezassem pelo amigo. 
Uma ou outra vez ouviram-no exclamar: 

— Querido Massaglia, morreste; espero que estejas na companhia de Gavio no paraíso; quando 
terei eu a ventura de encontrar-vos na imensa felicidade do céu? 

Durante todo o tempo que Domingos sobreviveu ao amigo, teve-o sempre presente nas práticas 
de piedade e costumava dizer que não podia assistir à santa missa ou a qualquer exercício devoto, 
sem recomendar a Deus a alma daquele que, durante a vida, tanto havia feito pelo seu bem. A perda 
foi muito dolorosa para o coração terno de Domingos, e sua saúde ficou desde então seriamente 
comprometida. 

(ed. Caviglia, 53) 

38.    A vida mística e carismática de um adolescente  

Capítulo XX. — Até agora narrei coisas que nada contêm de extraordinário, se é que não 
queremos classificar como extraordinário um procedimento sempre bom que se foi aperfeiçoando 
constantemente com a inocência da vida, com as obras de penitência e com a prática da piedade. 
Poderia também chamar-se extraordinária a robustez na sua fé, a firmeza da sua esperança, a 
inflamada caridade e a perseverança no bem até o último alento. Aqui, porém, quero expor certas 
graças especiais e alguns fatos fora do comum, que talvez venham a ser alvo de alguma crítica. 
Por isso julgo bem prevenir o leitor, de que tudo aquilo que vou contar tem plena semelhança com 
fatos registrados na Bíblia e na vida dos santos; refiro coisas que vi com os meus próprios olhos, e 
garanto que escrevo escrupulosamente a verdade, confiando inteiramente na ponderação do discreto 



leitor
(37)

: eis os fatos. 
 

Êxtase eucarístico 

Muitas vezes ao ir à igreja, especialmente quando fazia a santa comunhão ou estava exposto o 
SS. Sacramento, Domingos ficava como que arrebatado em êxtase; e a tal ponto que deixa 
transcorrer muito tempo até, se não o chamassem para cumprir os seus deveres ordinários. 

Um dia sucedeu que faltou à refeição da manhã, à aula e ao almoço, e ninguém sabia onde 
estava; no salão de estudo não estava, na cama também não. Contaram o caso ao Diretor, e este 
logo imaginou o que de fato acontecia, que estivesse na igreja, como já de outras vezes se dera. 
Entra na igreja, dirige-se ao coro e lá o encontra firme como uma rocha.  

Tinha um pé sobre o outro, uma das mãos sobre a estante do antifonário, a outra sobre o peito, 
e o rosto voltado para o sacrário. Não movia as pálpebras. Chamado, não respondeu. O Diretor 
então sacode-o, e então Domingos fita-o e diz: 

— Já acabou a missa? 

— Olha,   respondeu   o   Diretor,   mostrando-lhe   o relógio, são duas horas. 

Domingos pediu humildemente perdão de haver transgredido o regulamento da casa, e o Diretor 
mandou-o almoçar, dizendo-lhe: 

— Se alguém te perguntar onde estiveste, dize-lhe que estiveste a cumprir uma ordem minha.  

Isso para evitar perguntas impertinentes, que os companheiros poderiam fazer. 

De outra feita, tendo terminado a minha ação de graças depois da missa, estava para sair da 
sacristia, quando ouvi no coro uma voz de uma pessoa que estivesse a discutir. Fui ver e encontrei 
Domingos que falava e depois calava como à espera de uma resposta. Entre outras coisas ouvia 
claramente estas palavras: — Sim, meu Deus, já vos disse e vo-lo digo de novo: amo-vos e quero 
amar-vos até à morte. Se virdes que  vos hei-de ofender, enviai-me a morte:  sim, antes a morte 
que o pecado 

(38)
. 

Perguntei-lhe algumas vezes que fazia quando assim se demorava na igreja, e ele com toda a 
simplicidade respondia: 

— Pobre de mim, vem-me uma distração, e naquele momento perco o fio das orações, e parece-
me ver coisas tão belas que as horas fogem sem que eu dê por isso. 

... Um dia perguntei a Sávio como tinha podido saber da existência daquele doente. Olhou-me 
tristemente e pôs-se a chorar. Não lhe fiz mais nenhuma pergunta, 

A inocência da sua vida, o amor para com Deus, o desejo das coisas celestes, tinham levado a 
mente de Domingos a tal estado de santidade, que podia dizer-se estar sempre absorto em Deus. 

... Estes êxtases tinha-os no estudo, à ida e à volta da aula, e na própria aula
(39)

. 

(ed. Caviglia, 53-55) 

39.    O último diálogo entre mestre e discípulo 

Domingos está doente. A conselho médico, Dom Bosco manda-o restabelecer-se em Mondônio. 
Domingos entretanto sabe que não haverá mais de voltar. O diálogo seguinte deu-se a 28 de fevereiro 
de 1857. 

Capítulo XXII. — . . .  Na véspera da partida, não houve meio de o arredar de mim; a cada 
instante fazia-me uma pergunta. Uma delas: 

— Que pode fazer um doente para adquirir merecimentos perante Deus? 

— Oferecer   muitas   vezes   a   Deus   os   próprios sofrimentos. 

— E que mais poderia ainda fazer? 

— Oferecer ao Senhor a própria vida. 

— Posso estar certo de que os meus pecados me foram perdoados? 

— Asseguro-te em nome de Deus que os teus peca dos te foram perdoados. 

— Posso ter a certeza de me salvar? 

— Sim, pela misericórdia de Deus, que não te há de faltar, podes estar certo de que te salvarás. 

— Se o demónio me tentar, que devo dizer-lhe? 

— Hás de responder que vendeste a alma a Nosso Senhor, e que Ele a comprou com o seu 
Sangue; e se o  demónio   ainda   continuar   a  insistir,   sugerindo-te alguma dificuldade, pergunta-
lhe o que é que fez pela tua alma.   Jesus ao contrário derramou todo o seu  sangue para livrá-la 



do inferno e levá-la ao paraíso. 

— Do paraíso poderei ver os meus companheiros do Oratório e os meus pais? 

— Sim, do paraíso verás tudo o que passar no  Oratório, verás os teus pais e tudo o que 
lhes disser respeito, e coisas mil vezes mais bonitas. 

— Poderei vir fazer-lhes uma visita? 
— Poderás vir, contanto que seja para a maior  glória de Deus

<40)
. 

Fazia-me estas e muitíssimas outras perguntas, e parecia uma pessoa que já estivesse no limiar 
do paraíso, e que antes de entrar quisesse saber tudo o que lá se passava. 

(ed. Caviglia, 59) 

40.    "Com Jesus não se teme a morte" 

O médico vai à sua casa para fazer uma sangria  

Capítulo XXIV-XXV. — De ordinário a gente nova receia muito as sangrias. Por isso o médico ao 
começar a operação exortava Domingos a voltar o rosto para o lado e a ter paciência e coragem. 
Ele pôs-se a rir e disse: 

— Que vale uma ligeira picadela em comparação com os pregos que cravaram nas mãos e 
nos pés do nosso inocentíssimo Salvador? 

E com grande tranquilidade, gracejando e sem dar o menor sinal de inquietação, olhava o 
sangue a correr das veias durante toda a operação. Feitas algumas sangrias o doente parecia 
melhorar; garantia-o o médico e os pais acreditaram: mas Domingos não era da mesma opinião 

(41)
. 

Persuadido de que é sempre melhor antecipar os Sacramentos do que ficar sem eles, chamou 
pelo pai: 

— Papai! É bom agora consultarmos o médico do céu. Desejo confessar-me e receber a santa 
comunhão. 

Os pais, já convencidos de que ele ia melhor, ficaram penalizados com o pedido; mas, para lhe 
serem agradáveis, mandaram chamar o pároco para o vir confessar. Este veio logo confessá-lo, e 
depois, sempre para lhe fazer a vontade, trouxe-lhe o Santo Viático. Pode-se imaginar com que fervor 
e recolhimento comungou! Todas as vezes que se aproximava da sagrada mesa, parecia sempre um 
São Luís. 

Agora que julgava tratar-se realmente da última comunhão da sua vida, quem poderia exprimir o 
fervor, os transportes de amor daquele coração inocente para com o seu amado Jesus? 

Recordou então as promessas da primeira comunhão. Disse repetidas vezes: — Sim, sim, ó 
Jesus, ó Maria, sereis agora os amigos da minha alma. Repito e queria repeti-lo mil vezes: 
antes a morte que o pecado. — Depois de terminar a ação de graças, disse muito tranquilo: — 
Agora sou feliz: é verdade que tenho que fazer a grande viagem da eternidade, mas com Jesus em 
minha companhia nada tenho a temer, nem mesmo a morte(42). 

Sua paciência foi sempre exemplar em aceitar os sofrimentos durante a vida: mas na última 
doença revelou-se verdadeiro modelo de santidade. 

(ed. Caviglia, 61-62) 

Deram-lhe a bênção papal. Ele próprio recitou o Confiteor è respondeu a todas as orações do 
sacerdote. Quando lhe disseram que, com essa bênção, o Papa lhe concedia uma indulgência 
plenária, experimentou grande consolação. Deo gratias, repetia, et semper Deo gratias. Em seguida, 
olhando para o crucifixo, recitou versos que lhe eram muito familiares durante a vida:  

Senhor, a liberdade eu Vo-la dou, Eis o meu corpo mais os olhos meus, Tudo Vos dou, 
pois tudo é Vosso, ó Deus, Descanso todo no Deus que me criou

(43)
. 

. . .  A morte de Sávio mais pode dizer-se descanso que morte. 

... Adormeceu e repousou durante meia hora. Ao acordar, olhou para os pais e disse: 

— Papai, chegou a hora. 

— Estou aqui, meu filho, que queres? 

— Meu querido pai, chegou a hora; pegue no meu Jovem instruído e leia-me as orações da boa 
morte. 

Ao ouvir estas palavras a mãe desatou a chorar e saiu do quarto do doente. O pai sentia o 
coração estalar-lhe de dor e a comoção apertava-lhe a garganta: mas conteve-se e começou a recitar 
essas orações. Ele repetia, palavra por palavra com atenção e clareza; mas queria, no fim de cada 
invocação, dizer sozinho: Misericordioso Jesus, tende piedade de mim. 

Chegando às palavras: "Quando finalmente comparecer diante de vós e vir pela primeira vez o 



esplendor imortal da vossa majestade, não a expulseis da vossa presença, mas dignai-vos receber-
me no seio amoroso da vossa misericórdia, para que eu cante eternamente os vossos louvores", 
acrescentou: — Pois bem, é justamente isso que eu quero. Oh, papai querido, cantar eternamente 
louvores ao Senhor! 

Pareceu, em seguida, concentrar-se um pouco, como quem pensa numa coisa muito importante. 
Mas, pouco depois, abriu os olhos e disse com voz clara e alegria:  

— Adeus, meu querido pai: o padre queria ainda dizer-me alguma coisa, e não consigo 
lembrar... Oh! que linda coisa estou vendo...  

Dizendo isto e a sorrir com um ar de paraíso expirou com as mãos cruzadas sobre o peito, sem 
fazer o menor movimento. 

Vai para o teu Criador, alma fiel; o céu abre-te as portas, os anjos e os santos prepararam uma 
grande festa; o Jesus a quem tanto amaste te convida e te chama dizendo: Vem, servo bom e fiel, 
vem, combateste, vem participar para sempre da alegria que jamais te escapará: Intra in gaudium 
Domini tui. 

(ed. Caviglia, 63-65) 

41.    Conclusão prática:  "Jovem, confia no sacerdote, ministro de Cristo e teu amigo!" 

Capítulo XXVII. — . . .  Agora, leitor amigo, queria que chegássemos a uma conclusão útil para mim, 
para ti e para todos os que lerem este livrinho... Não deixemos de imitar a Domingos na frequência 
do Sacramento da confissão, que foi o seu sustentáculo na virtude, e guia seguro que o levou a 
um fim de vida tão glorioso. Aproximemo-nos muitas vezes durante a vida e com as devidas 
disposições desse banho salutar: mas sempre que o fizermos não nos esqueçamos de pensar nas 
confissões passadas para vermos se foram bem feitas, e se descobrimos que não foram muito 
perfeitas procuremos repará-las. Parece-me ser esta a verdadeira maneira de vivermos felizes no meio 
das misérias da vida e de aguardamos com tranquilidade a hora da morte 

(44)
71 Então, com alegria no 

semblante, com a paz no coração, iremos ao encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
acolherá com bondade para julgar-nos segundo a sua grande misericórdia e como espero para mim 
e para ti, ó leitor, levar-nos das tribulações desta vida para a bem-aventurada eternidade, onde o 
louvaremos e bendiremos por todos os séculos. Assim seja.  

(ed. Caviglia, 71-72) 

 

 

(44) Dom Bosco termina o seu livro com uma exortação sobre a confissão bem feita. Conclusão que pode parecer pobre para uma 
biografia cujos horizontes, páginas antes, eram bem dilatados! Mas assim pensa, a respeito, o P. Caviglia: "Nesta síntese, 
delicadamente espiritual e historicamente verdadeira, Dom Bosco se oculta a si próprio, ou seja  a parte que lhe cabe na 
educação da santidade do seu angélico aluno. Não podemos permiti -lo. A figura maravilhosa do santo jovem é obra de 
colaboração; depois da graça de Deus, que se deve sempre subentender, trabalharam nela o menino e o Mestre, em perfeita 
correspondência e consonância, com total entrega do discípulo e profunda habi lidade do Mestre; mais: graças a uma afinidade, que 
no aluno, feito para aquela escola, espelhou a identidade de espírito do Mestre: Domingos Sávio feito para Dom Bosco e Dom 
Bosco feito para ele. O Educador de Santos afirma aqui que essa colaboração efetuou-se essencialmente na Confissão, e nós devemos 
confiar na sua palavra, pois somente ele é competente para o afirmar: mas como foi ele, e somente ele, quem aprimorou aquela 
alma nos colóquios sagrados e secretos da direção espiritual, não podemos deixar de reconhecer que a santidade de Domingos foi 
guiada e amparada por Dom Bosco, é fruto de sua obra" (Studio p. 589). 

Em suma a conclusão mais clara é esta: um adolescente, um jovem, que quer viver uma verdadeira vida espiritual e progredir 
no amor de Deus^e dos outros, deve depositar sua confiança num sacerdote. A direção espiritual existe também para os jovens. 
Não consiste certamente em longas e numerosas conversas, mas numa confiança recíproca radical, a do pai espiritual que guia e 
estimula, a do filho que com sinceridade assume pouco a pouco a sua personalidade de crente.  



 

 

 

 


