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Queridos amigos de Dom Bosco,

 Santidade também é alegria! 

 A alegria e o empenho na busca da santidade são propostas 
da família salesiana para a juventude viver o seu dia-a-dia. Nesse gibi, 
você vai conhecer a história de um jovem índio que viveu com esse 
propósito, colocando a sua vida e vocação a serviço de seu povo, em 
busca do bem. Ele se chama Zeferino Namuncurá. Declarado “Bem-
aventurado” pelo Papa Bento XVI, ele é o primeiro beato nascido dos 
povos indígenas da América do Sul. 
 
 Certa vez, o Papa João Paulo II falou aos jovens que não 
tivessem medo de ser os santos do novo milênio: “Sede contemplativos 
e amantes da oração, coerentes com a vossa fé e generosos no serviço 
aos irmãos, membros ativos da Igreja e artífices da paz.” Na família 
salesiana, Domingos Sávio, Laura Vicuña e Zeferino Namuncurá são três 
jovens que optaram de modo corajoso pela vida e pela fé. Assumindo 
a vida como dom, viveram com alegria, abrindo os corações ao amor a 
Deus. 

 Que a história e vida de Namuncurá seja referência e inspiração 
para todos nós. 

 Salesianos e Salesianas do Brasil



É uma tarde 
de sol num morro 
do Rio de Janeiro.

O nome 
deste rapaz 

é José.

Mas todos o 
conhecem como 

“Zezinho da 
Tereza”.

Eles mostram 
que o caminho da fé 

e da humildade, do amor 
ao próximo e da dedicação 

à comunidade é o único 
verdadeiro caminho!

Para todos 
nós – sejamos 

brancos, negros, índios 
ou de qualquer etnia – a 

história e o testemunho de 
Zeferino Namuncurá e de muitos 
outros jovens que dedicaram 

suas vidas a Nosso Senhor 
são exemplos a serem 

seguidos.

E é isso 
que professam por 

todo o mundo as 
obras e escolas 

salesianas.

O Caminho da Fé.
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Zezinho 
tem 17 anos e 
muitas coisas 

passando 
por sua 
cabeça.

E nossa 
história começa 

com ele chegando 
à sua casa.

Já está 
de volta, 

filho!

Eh, já 
voltei...

Oi, mãe!

a mensagem que 
ele nos deixa é que 
qualquer um de nós 

pode ter uma vida 
“santificada”.

Ah, mas 
você é mesmo 

um rapaz muito bom, 
responsável e 
amigo, Zezinho!

Pois é, e eu 
estranhava quando 

meus amigos diziam que 
eu era “um santo”...

Mas é o que 
eu estava dizendo 
pra esse menino: 

o importante é ter 
Deus no coração!
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Ao longo dos 
anos, a popularidade do 

“santo índio”, como ele ficou 
conhecido na Patagônia, só fez 

crescer, tornando-o uma 
figura importante do 

catolicismo nas 
Américas.

Em vida, seu 
exemplo de humildade e 

sua forte vocação cristã levaram 
a que, em 22 de junho de 1972, 
Zeferino Namuncurá recebesse 

o título de “Venerável”. 

Já em julho 
de 2007 o Papa Bento 

XVI reconheceu seu primeiro 
milagre: a total cura de uma 

mulher que sofria de 
câncer.

Com isso, em 11 
de novembro deste ano, 

numa cerimônia celebrada em 
Chimpay, Zeferino Namuncurá será 

declarado “Bem-aventurado”, 
tornado-se o primeiro beato 

nascido dos povos 
indígenas da América 

do Sul.

Que 
história 
bacana!

Muito 
legal mesmo!

A vida de 
Zeferino 

é um exemplo 
de dedicação e 

santidade.

eu te 
conheço, 
zezinho!

unh... 

vamos, 
diga o que 

está ocupando 
tanto seus 

pensamentos.

a senhora 
me conhece 
mesmo, mãe! 

é que um 
amigo me 

chamou de 
“santo”.

ah, é?

e 
por que 
ele disse 
que você 
é santo?

bom, mãe, 
os meus amigos vivem 

brincando comigo, dizendo 
que eu sou muito 

responsável,

que estou 
sempre disposto a 

ajudar os outros, que 
sou um bom “ombro 
amigo” e dou bons 

conselhos.
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Bom, qualquer 
pessoa pode ter na 
vida atitudes dignas 

de um santo. 

Você mesmo, 
por ser o filho 

mais velho, tem muitas 
responsabilidades, cuida de 
seus irmãos, sabe ser amigo, 

caridoso, além de ser um 
bom aluno e um rapaz 

trabalhador.

Mas então 
qual é o motivo da 

preocupação?

é que 
eu não me vejo 
assim como um 

“santo”.

Ah, 
mãe, sei 

lá... 

Eu entendo, 
mas ainda acho um 
pouco estranho 
ser chamado de 

“santo”!

Em 1924, os restos mortais do jovem 
salesiano foram levados da Itália para o 
Forte Mercedes, na província argentina 

de Buenos Aires. 

Não demorou 
para que multidões de 
peregrinos passassem 
a visitar o túmulo de 
Zeferino Namuncurá, 
para rezar e pedir 

graças. 

Já em Chimpay 
todos os anos se 

comemora sua data de 
nascimento com uma semana 

inteira de festejos, que duram 
até o primeiro domingo 

após o dia 26 de 
agosto. 

No dia, 
acontece uma 

tradicional procissão 
com a participação de 

mais de 30 mil pessoas, que 
caminham até o monumento 

a Zeferino.
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Dessa vez, 
porém, a tuberculose 

não deu trégua e Zeferino 
Namuncurá veio a falecer, 
serenamente, no dia 11 de 
maio, antes de completar 

19 anos de vida.

Entristecido 
com a notícia, o Papa 

Pio X teria dito: 

"Ele era uma 
bela esperança para 

as missões religiosas na 
Patagônia, mas agora será 

seu mais valioso 
protetor".

E as palavras 
do Papa logo se 

cumpririam!

o que eu 
posso te dizer é 
que a história da 

igreja está cheia de 
exemplos de jovens 
que tiveram uma vida 

santificada.

você já 
ouviu falar 

dele?

é mesmo?

sim, 
zezinho!

um bom 
exemplo é o 

índio zeferino 
namuncurá, que 
foi aluno dos 

salesianos.

não, mãe, 
nunca tinha 

ouvido!

pois então, 
vamos até a 

biblioteca do 
oratório festivo 
que lá tem várias 

informações 
sobre ele.

legal, 
vamos lá!

26 07



Em 
que posso 
ajudá-los 

hoje?

A gente 
queria informações 

sobre aquele indiozinho 
santo, o Zeferino 

Namuncurá.

Olá, 
Rosa!

Oi, 
Zezinho!

Olá, 
Terezinha!

Ah, aquele que 
vai ser beatificado 
pelo Papa Bento XVI 

no dia 11 de 
novembro!

Oi, 
Dona 
Rosa!

Esse mesmo!

Vocês vieram 
ao lugar certo, 

pois acaba de chegar 
uma revista contando 
exatamente a história 

dele.

Entrando para 
o colégio de Vila Sora, 

o jovem índio destacou-se 
como um dos primeiros 

alunos da turma.

Numa de suas 
folgas, ele pôde 
visitar o túmulo 
de Dom Bosco, 

em Turim.

Em seguida 
foi a Roma, onde fez 

um discurso emocionado 
para o Papa Pio X.

Contudo, 
em março de 

1905, a doença volta 
com força e Zeferino 
tem que ser internado 

num hospital.
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 nos 5 anos 
que passou em 

buenos aires, sua saúde 
foi minada pela tuberculose, 

uma doença contra a qual 
os índios não tinham 

defesas.

e em julho 
de 1904 eles partiram 

para a itália, onde zeferino 
poderia aprofundar 

seus estudos.

quando o jovem 
namuncurá se recuperou, 

monsenhor cagliero decidiu 
que era melhor levá-lo para um 
lugar de clima mais adequado 

à sua frágil saúde.

assim, em fevereiro de 
1903, eles seguiram para 
o aspirantado salesiano 

na cidade de viedma.

infelizmente, 
pouco depois de 
chegar, zeferino 

caiu doente.

é esta aqui!

legal, eu adoro 
quadrinhos!

vamos 
ler então, 

filho...
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o venerável zeferino 
namuncurá nasceu no dia 26 

de agosto de 1886 em chimpay, 
um povoado às margens do rio 

negro, na argentina.

mas para entendermos 
sua história, temos que 

voltar no tempo, até a época 
das grandes navegações 

dos séculos 15 e 16, quando 
os europeus chegaram às 

américas.

seu objetivo era 
colonizar e explorar 

economicamente o novo 
continente, trazendo também 
para cá suas leis, crenças 

e costumes.

cruzando o 
oceano em navios de 

madeira, portugueses e 
espanhóis não vieram 

aqui a passeio.

Na verdade, 
ele já tinha descoberto 
sua vocação: tornar-se 

o primeiro sacerdote índio 
da Argentina para levar o 

Evangelho a seus 
irmãos.

Com toda sua 
dedicação, o jovem índio 

chegava mesmo a corrigir seus 
colegas que não fizessem o Sinal 

da Cruz de maneira correta.

Para trilhar esse caminho, Zeferino 
contou com o importante apoio de Monsenhor 
Cagliero, seu principal orientador e instrutor.
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e não foram poucas as vezes em que 
zeferino maravilhou a todos no colégio com sua habilidade 

no manejo do arco e flecha. 

isso sem 
falar nas ocasiões 

em que surpreendeu 
a toda buenos aires, 

dando voltas audaciosas 
pelas ruas montado 

num cavalo.

mesmo tendo 
dominado o idioma 

espanhol, ele jamais 
esqueceu a língua mapuche, 
aproveitando para praticar 

quando se encontrava 
com algum missionário 

vindo da região 
de chimpay.

zeferino era 
um exemplo de 

comunhão entre a 
cultura indígena e 

a fé cristã!

Porém, 
quando os europeus 

chegaram às Américas, 
eles não encontraram 
uma terra desabitada.

Infelizmente, 
a chegada do 

colonizador deu 
início a sangrentas 
lutas pela terra.

Afinal, 
já viviam em nosso 

continente diversos povos 
indígenas, com suas próprias 

leis, crenças e costumes.

Além disso, os 
indígenas não tinham 
defesas contra as 

doenças trazidas pelos 
colonizadores.

Na maioria das 
vezes, os europeus 

saíram vitoriosos, pois 
possuíam armas mais 

potentes.

Como resultado, 
milhões de nativos 

americanos morreram 
vítimas de sarampo, 

gripe ou varíola.
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vencidos em 
combate, homens, mulheres e 
até crianças indígenas foram 
escravizados e forçados a 

trabalhar nas minas e lavouras 
dos europeus.

nossa, 
mas que 
triste! 

 e o destino 
daqueles que 

sobreviveram às 
doenças não era 

muito melhor.

na época, alguns 
membros da igreja foram os 

primeiros a denunciar a escravidão, 
defendendo que aquelas pessoas 
não deveriam ser tratadas como 

animais de carga, e sim como 
seres humanos.  

isso 
mesmo! 

eh, e mais tarde 
foram os negros trazidos 

da áfrica que serviram como 
mão-de-obra escrava 

nas américas.

mas vamos 
voltar à 
história...

é mesmo, 
zezinho!

Zeferino tornou-se 
um membro bastante ativo da 

Companhia do Anjo da Guarda, e não 
permitia que brigas e confusões 
separassem seus companheiros 

de colégio.

Com o tempo, ele 
também aprendeu a passar 

por cima das gozações 
de outros alunos, que 

demonstravam preconceito 
por ele ser um índio.

Afinal, o jovem 
namuncurá tinha orgulho 

de suas raízes e não perdia 
uma oportunidade de contar 

como era sua vida junto 
à natureza em Chimpay.
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Verdadeiro exemplo 
de dedicação, nenhum aluno se 

comparava a Zeferino na observação 
das obrigações religiosas e 

dos deveres cotidianos.
Muito calmo e 

prestativo, ele sempre tinha 
bons conselhos e palavras de 
incentivo para seus colegas, 

jamais se negando a auxiliá-los 
nos estudos.

com o passar 
dos séculos, a presença 
do homem-branco foi se 

espalhando por toda 
américa.

enquanto isso,
 a resistência dos 

povos indígenas continuava 
em muitas regiões 

do continente.

mas, após 
tantos anos de lutas 

e enfraquecidos pelas 
doenças, o chefe dos 

namuncurá rendeu-se ao 
governo argentino.

uma das 
tribos que resistia à 
dominação era a dos 

namuncurá, índios 
da etnia mapuche 

que viviam na 
patagônia.

três anos depois, 
o cacique manuel namuncurá 
e a mulher rosário burgos 

tiveram um filho que batizaram 
com o nome zeferino.
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 Para os índios da 
tribo namuncurá, a vida seguia o ritmo 

calmo das épocas de plantio e de 
colheita.

Homens e 
mulheres ajudavam-se 

no trabalho e reuniam-se 
para celebrar nos 

dias de festa.

As crianças eram 
cuidadas com atenção, 

enquanto aprendiam com o 
exemplo dos adultos.

Os mais velhos 
eram sempre ouvidos 

em seus ensinamentos, 
sendo respeitados 

por todos.

Em pouco 
tempo ele já 

fazia parte do 
coro do colégio, onde 
cantava na companhia do 

amigo Carlos Gardel, que 
mais tarde se tornaria 
o cantor mais popular 

da Argentina.

No início, Zeferino estranhou o novo 
ambiente, pois hábitos como “seguir em 

fila” ou “obedecer aos toques do sino” 
não faziam parte de seu dia-a-dia 

em Chimpay.

E com 
essa inspiração 

iluminada, Zeferino 
enfrentou as 
dificuldades, 
tornando-se 

um exemplo de 
dedicação para 

os outros 
alunos.

Mas naquela nova 
vida no Colégio Pio IX, 

ele sentiu crescer sua 
fé cristã, escolhendo o 
santo menino Domingos 

Sávio como modelo.

14 19



 Somos todos 
irmãos e irmãs!

E não poderia 
ser diferente, não 

é mesmo?

Assim, a 
visão dos salesianos 
era bastante avançada 

para a época.

atuar na educação 
e formação da juventude, 

em escolas, paróquias, obras 
sociais e meios de 

comunicação. 

Afinal, seguindo 
os ensinamentos de Dom 

Bosco, as obras salesianas 
ainda atendem a jovens do 
Brasil e de toda América 

do Sul.

Pois o 
projeto da 

família salesiana 
continua fiel a seu 

princípio:

Afinal, somos 
todos filhos e 
filhas de Deus.

Mas os 
índios não eram 
tratados como 

iguais pela 
sociedade 
em geral.

O fato é que 
a semente plantada 

há tanto tempo continua 
dando frutos!

Bom, 
voltemos à 
história...

Foi nesse ambiente 
de amor e fraternidade 

do povoado de Chimpay que 
o personagem de nossa 

história cresceu!
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Por toda sua infância, 
Zeferino Namuncurá correu 
livre nos campos e matas 

da Patagônia.

Porém, ele já imaginava 
para si uma importante missão: 
“estudar para fazer o bem a 

seu povo”.

Assim, no ano 
em que completou 
11 anos, ele partiu 

para a capital do país 
na companhia de 

seu pai.

Em Buenos 
Aires, Zeferino 

conheceu aquele que 
seria seu lar pelos 
próximos anos: o 
Colégio Salesiano 

Pio IX.

Já existiam 
colégios salesianos 
desde aquela época!?

Nossa!

E ao contrário 
de outras instituições 

que buscavam a conversão dos 
índios pela força, desde o início 

as missões salesianas se 
destacaram pela fundação 

de colégios.
Nos colégios 

salesianos, crianças e 
jovens aprendiam a ler e 

escrever, recebiam noções 
de matemática e ciências, além 

é claro dos ensinamentos 
religiosos.

Na verdade, 
a primeira missão 

salesiana partiu para a 
América do Sul no dia 11 

de novembro de 1875.

E uma vez que 
se buscava a integração 

dos indígenas à sociedade, 
nesses colégios os meninos 
brancos e índios estudavam 

juntos e recebiam o 
mesmo tratamento!

Ah, é 
claro que sim, 

Zezinho!

16 17


