




Pois ele nos mostra o 
caminho da bondade, do amor, 
da alegria, que o caminho para 
uma vida santificada está ao 
alcance de todos nós!



Eu estava 
lendo as revistinhas 

que contam as histórias 
dos salesianos ilustres. 

Você já leu?

Mas aí eu 
fiquei com uma 

dúvida...

Claro! As 
de que eu 

mais gosto 
são as de Dom 
Bosco e Madre 

Mazzarello.

Elas são 
ótimas mesmo! 

Eu estava lendo 
agora as que falam de 

Zeferino Namuncurá 
e Laura Vicuña.

Qual dúvida, 
Isabel? Quem 
sabe eu posso 

te ajudar?

Ah, muito 
obrigada por me 

contar a história, 
Pedro! Agora já sei 
porque Domingos 

Sávio foi e sempre será 
um exemplo para 
muitas pessoas.

Uma vida exemplar 
que fez com que, 

mesmo tendo morrido 
tão jovem, ele fosse 
declarado “Beato” no 
dia 5 de março de 1950 

e depois “Santo” no 
dia 12 de junho 

de 1954.

Porque ela simboliza a 
trajetória e o exemplo 
de fé, dedicação e amor 

cristãos desse 
“santo menino”. 

...até a estátua 
de São Domingos 

Sávio.
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Ah, é o seguinte, Pedro: 
nestas duas revistinhas 
aparece o nome do santo 

menino Domingos Sávio.

Jura!?! 
Me conta tudo 

então!

ele foi um 
exemplo de vida cristã 
para muitas pessoas. E 
então eu queria saber 

mais sobre ele.

Ah, garota, 
você está falando 

com a pessoa certa! 
Eu sei tudo sobre 

São Domingos Sávio.

Pode deixar.

Vamos 
começar do 

começo...

Mas veja, 
era aqui que 
eu queria te 

trazer...

Pois é, Isabel, 
ela chega a emocionar 

a gente!

E o próprio 
Dom Bosco ficou 

tão impressionado com 
a trajetória de Domingos 
Sávio que, pouco depois, 

escreveu a biografia 
do jovem.

Nossa, Pedro, 
que história mais 
impressionante!
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Domingos Sávio nasceu em 2 de 
abril de 1842 em Riva, um povoado 
próximo a Turim, a capital do 
reino do Piemonte, região que 
fica ao norte da Itália de hoje.

Sua família era pobre. 
O pai, Carlos, era ferreiro 
e a mãe, Brígida, costureira.

o casal morava 
numa casinha simples 
e acolhedora...

...que se encheu 
de alegria com a 
chegada de Domingos.

A terrível doença, no entanto, já estava
bastante adiantada e não houve muito 
que fazer. O padre foi chamado para 
lhe dar os últimos sacramentos, e
com seus pais ao lado e um sorriso 
sereno nos lábios, o jovem disse:

Adeus, mamãe e 
papai. Estou vendo 

coisas maravilhosas!

Domingos Sávio morreu em sua casa em Mondonio, 
no dia 9 de março de 1857, um mês antes de 
completar 15 anos. Ninguém jamais duvidou 
que ele tivesse visto as portas do Paraíso!
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Quando Domingos Sávio tinha 
pouco mais de um ano e meio, 
sua família se mudou para uma 
casa maior em Morialdo, um 
povoado bem próximo a Becchi, 
a cidade onde nasceu Dom Bosco. 

Em Morialdo, Domingos 
viveu uma infância alegre, 
cercado pelas 
belezas do campo...

...e acolhido pelo carinho 
e atenção de seus pais.

Infelizmente, no inverno 
de 1857, Domingos Sávio 
caiu gravemente doente.

O clima de Turim não ajudou 
sua frágil saúde e ele contraiu 
tuberculose, uma doença quase 
incurável na época.

Decidiu-se então que seria 
melhor o jovem retornar para 
Mondonio, onde o clima do campo 
e a proximidade da família ajudariam 
em sua recuperação. Assim, em março 
daquele ano, Domingos retornou 
para a casa de seus pais.
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Carlos e Brígida 
eram pessoas profundamente 
religiosas. Verdadeiros 
cristãos!

Desde cedo, 
eles souberam passar a 
Domingos e a seus irmãozinhos 
os ensinamentos e a fé católica.

Ele gostava de assistir à missa 
e logo aprendia as orações que 
ouvia. Todos ficavam admirados com 
sua devoção!

Obediente e 
bondoso, o menino sempre 
sentiu em seu coração o 
amor e a luz de Nosso Senhor.

Afinal, o que Dom Bosco sempre 
quis ensinar a seus alunos era 
que o verdadeiro caminho da fé 
tem seus sacrifícios, mas não deve 
ser feito com pesar e sim com o 
coração cheio de alegria!

Mas Dom Bosco não aprovava 
esses exageros! Nas ocasiões 
em que descobriu os excessos e 
descuidos de Domingos Sávio com 
sua própria saúde, o mestre não 
deixou de repreendê-lo.
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Em casa, o prestativo e amoroso 
Domingos ajudava sua mãe nos 
afazeres e a cuidar de seus 
irmãos menores.

Mas ele demonstrava 
preocupação também 
com desconhecidos, 
ficando triste ao ver 
pessoas passando 
fome ou frio.

Outro ponto em que o 
menino se destacava era nos estudos! 

Por isso, algumas vezes 
ele chegou até mesmo a 
convidar moradores de rua 
para jantar em sua casa.

Mas a devoção de Domingos Sávio 
era tanta que chegava ao exagero. 
Às vezes, ele passava horas e horas 
rezando após a missa, esquecendo-se 
até mesmo de outros afazeres.

E já que Nosso Senhor 
sofreu, ele imaginava que não 
haveria mal em ele também suportar 
algum sofrimento, passando as 
noites mais frias coberto com 
apenas um fino lençol.
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Domingos Sávio, é claro, foi 
um dos mais ativos! Ele ajudou a 
improvisar macas e a transportar 
os doentes.

O mais admirável é que, 
nos meses em que a epidemia 
persistiu, nem Domingos nem 
qualquer um dos outros jovens 
que Dom Bosco convocou ficaram 
doentes! Certamente, em sua boa 
missão, eles puderam contar 
com a proteção divina.

Também visitou casas para saber 
se todos estavam bem, além de 
cuidar e confortar os que 
estavam enfermos.

Aluno inteligente e aplicado, 
Domingos só tirava notas boas e 
não perdia uma aula sequer.

E olhe que ir à escola 
já era um esforço para ele, 
pois tinha que percorrer 
quilômetros a pé, todos os dias, 
na ida e na volta.

Com saúde frágil, Domingos 
caiu muito doente. Felizmente, 
ele encontrou em sua profunda 
fé a força para se recuperar.

O menino aceitava aquele 
esforço sem reclamar. Mas as 
longas caminhadas sob sol, chuva 
ou mesmo neve cobraram seu preço.
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Sua devoção cristã foi logo percebida pelo 
padre João Zucca, que era o professor de 
Domingos na escola primária e no catecismo. 
O menino também gostava de ajudar o pároco 
na missa, demonstrando vocação religiosa.

Assim, enquanto os jovens geralmente 
faziam sua primeira comunhão por volta 
dos doze anos, admiravelmente Domingos 
recebeu a eucaristia com apenas sete 
anos. Aquele era o sinal de uma vida 
voltada à santidade!

Algum tempo depois de 
Domingos Sávio chegar ao 
Oratório, uma sombra 
se abateu sobre Turim.

Dom Bosco convocou então 
os jovens do Oratório a se 
mobilizarem para socorrer 
os doentes.

Uma terrível epidemia de cólera 
se espalhou pelas estreitas 
ruas da cidade.

Em poucas semanas, milhares 
de pessoas caíram doentes, e 
o medo se alastrou.
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Nossa, que 
impressionante! E 

ele era tão novinho, 
Pedro...

Domingos Sávio assumiu 
ali o firme propósito de 

seguir um caminho de virtude 
e bondade. Seu maior desejo 

era ser amigo de Jesus 
e de Maria.

Para isso, ele 
tinha um lema pessoal 

que influenciaria muitas 
pessoas, como Zeferino 

Namuncurá e Laura 
Vicuña: “Antes morrer, 

do que pecar”.

Pois é, Isabel, 
isso mostra que o 

caminho do bem e do amor 
está ao alcance de todos. 

Basta buscarmos 
segui-lo.

Mas 
a história 

de Domingos 
Sávio não 
termina aí! 

Vamos até a 
biblioteca, pois lá 
tem um livro que 
conta como ele 
conheceu Dom 

Bosco...

Já estou 
curiosa!

Na verdade, 
foi para isso que 

ele criou a Companhia 
da Imaculada. Mas 

vamos andando, 
Isabel...

...pois quero 
te mostrar uma 

coisa. No caminho 
vou continuando 

a história.

Sim, e com seus 
bons exemplos 

ele influenciava as 
ações dos outros.

Nossa, ele era 
realmente uma 

boa pessoa!
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Aqui está! 
Este é o livro 
de que falei.

Legal! 
O que diz aí?

Bom, em fevereiro de 
1853, pouco antes de Domingos 

Sávio completar onze anos, sua família 
teve que se mudar. Seus pais foram 
buscar trabalho numa cidadezinha 

próxima, chamada Mondonio. 

A família Sávio viveu 
muitos dias felizes naquela 

nova casa, onde hoje existe até 
uma estátua em homenagem 

ao menino santo.

Certa vez, o menino presenciou 
dois outros rapazes pegando 
pedras do chão para iniciar 
uma briga.

Antes de brigarem, 
olhem aqui. Este é o 

símbolo de Nosso Senhor. 
Símbolo de Jesus Cristo 
que morreu perdoando 

seus executores.

Os rapazes entenderam o 
recado. Largaram as pedras 
e não brigaram mais.

Era preciso fazer algo 
para evitar que se ferissem, 
e Domingos não hesitou!

Ele saltou entre os rapazes 
segurando um crucifixo e disse:
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Então, em outubro de 1854, aconteceu um fato decisivo na vida 
de Domingos. Junto com seu pai, ele foi até a cidade vizinha de 
Becchi, onde acontecia a festa em homenagem a Nossa Senhora 
do Rosário. Foi lá que o menino se encontrou pela primeira vez 
com Dom Bosco.

Padre Cugliero, que era professor de Domingos em Mondonio, 
já havia falado a Dom Bosco sobre a ótima índole e a vocação 
religiosa do menino. Assim, o fundador da família salesiana recebeu 
o jovem Sávio com especial atenção.

Destacando-se nos estudos e 
orações, ele não fazia “corpo 
mole” na hora de ajudar nas 
tarefas do Oratório, como 
varrer o chão do pátio.

Seu comportamento exemplar 
atraiu o ressentimento 
de alguns alunos que não 
se comportavam tão bem. 
Mas Domingos não 
guardava rancor!

Era também um bom companheiro, 
ajudando outros alunos nos 
estudos e dando atenção especial 
aos mais travessos e aos 
recém-chegados.

Junto com outros alunos, 
ele fundou a Companhia da 
Imaculada, com o objetivo de 
servir de exemplo e prestar 
auxílio a quem precisasse.
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Disseram-me, 
Domingos, que você 

gostaria muito de ir a 
Turim estudar em meu 
colégio, é verdade?

E para que 
este “tecido” 
servirá, Dom 

Bosco?

Então, eu serei 
o “tecido” e o 
senhor  será o 

“alfaiate” que lhe 
dará forma!

Sim, Dom Bosco, seria 
maravilhoso poder me dedicar 

mais aos estudos e a servir 
a Nosso Senhor!

Hum... 
Parece 

que temos 
aqui um bom 

“tecido”!

Para fazer 
uma bela “roupa” e 
dá-la de presente 

ao Senhor.

E foi esta a visão que Domingos 
teve: um pátio cheio de meninos 
correndo, gritando e brincando.

Mas seu destino já estava definido: 
era o Oratório de Turim, o colégio 
onde Dom Bosco cuidava e 
educava as crianças carentes 
da cidade. 

Ele e seu pai foram recebidos 
pelo próprio Dom Bosco. Agora 
Domingos Sávio poderia realizar 
o sonho de se juntar à família 
salesiana!

Com dedicação, 
ele logo iniciou 
seus estudos 
descobrindo o ideal 
de inspiração salesiano: 
“Dai-me almas, Senhor, 
e ficai com o restante”.
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Dom Bosco entregou então a 
Domingos um livrinho para que 
estudasse uma das páginas. No 
dia seguinte, ele faria algumas 
perguntas para saber se o menino 
seria mesmo um bom aluno.

Se o senhor 
quiser, posso 

recitar agora a 
página que me pediu 

para estudar.

Estava decidido: 
Domingos iria estudar 
em Turim!

Mas não foi preciso 
esperar um dia inteiro! 
Mal se passaram oito 
minutos e Domingos já 
estava de volta, sorrindo:

Dom Bosco ficou surpreso, pois o menino não havia 
apenas decorado a página, mas também compreendido 
bem o sentido do texto. 

De volta à sua casa em Mondonio, Domingos contou a 
novidade a todos, que ficaram muito alegres. Apenas 
sua mãe sentiu um aperto no peito, pressentindo as 
saudades que sentiria do filho.

Naquele fim de outubro de 
1854, aos doze anos, Domingos 
partiu com seu pai para Turim, levando 
umas poucas roupas e alguma comida 
para a viagem.

Ao chegar 
à capital do 
Piemonte, o 
menino ficou 
admirado com 
o número de 
casas e toda a 
agitação das 
ruas, com 
pessoas indo 
e vindo sem 
parar.
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