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A santidade na escola de Dom Bosco 

 

ALDO GIRAUDO 

Para compreender a ideia de Dom Bosco sobre a santidade, não podemos deixar de referir-nos 
a um episódio narrado por ele na Vida de Domingos Sávio. 

Um jovem, que chegara há pouco à comunidade de Valdocco, estava observando os colegas 
durante o recreio. Era Camilo Gávio, de aspecto frágil, rosto pálido, olhar sério. Sofria de 
problemas cardíacos e estava em convalescência. Domingos, solícito, aproximou-se dele, pôs-se a 
conversar com ele e perguntou-lhe o motivo da sua melancolia. “Tive uma doença de palpitação, 
respondeu, que me levou à beira do túmulo, e agora ainda não estou curado”. “Queres sarar, não 
é verdade?”, continuou Domingos. “Nem tanto; desejo apenas fazer a vontade de Deus”. Era uma 
afirmação inesperada que revelou a Domingos a maturidade espiritual do colega, e por isso 
continuou a dizer-lhe: “Quem deseja fazer a vontade de Deus, deseja também santificar-se [cf. 1Ts 
4,3]; tens, então, a vontade de te fazer santo?”. “É grande em mim esse desejo [...]; mas não sei 
ainda o que devo fazer”. “Eu te direi em poucas palavras”, respondeu Domingos: “Sabe que nós 
aqui fazemos consistir a santidade em estar muito alegres” (Vite, 84)1. 

Quando citamos este episódio, normalmente, paramos aqui. Gostamos desta bela e 
significativa afirmação, desta ênfase alegre da santidade salesiana, e pensamos que, por si só, 
seria suficiente para exprimir o tipo de perfeição cristã promovida por Dom Bosco. Esquecemos 
que o discurso de Domingos continuava sugerindo um programa de santidade muito articulado e 
trabalhoso. 

“Procuraremos apenas evitar o pecado, como grande inimigo que nos rouba a graça de 
Deus e a paz do coração, cumprir exatamente os nossos deveres e frequentar as práticas 
de piedade. Começa desde já a tomar nota da frase: Servite Domino in laetitia, sirvamos o 
Senhor em santa alegria” (Vidas, 84). 

Temos condensado nessas expressões todo o ensinamento espiritual de Dom Bosco. Ele estava 
realmente convencido de que “estar muito alegres” é fruto da graça divina que inunda e plasma o 
coração e a mente de quem se decide a pôr Deus no centro da própria vida, no dom radical de si, 
animado pela caridade, e, por isso, preocupa-se não só em evitar qualquer pecado por menor que 
seja, mas está vigilante e ativo em sempre discernir e cumprir a divina vontade e cumprir com 
amor os próprios deveres cotidianos, específicos do próprio estado de vida. Ele consegue cumprir 
esses deveres com a solicitude, a exatidão e a amabilidade que derivam do real desapego do 
coração em relação ao “mundo”, dos próprios interesses, para poder entregar-se em plena 
liberdade a Deus e aos irmãos, sempre disponível e feliz por fazer “o que agrada a Deus” (como 
diria S. Francisco de Sales), servi-lo com amor e alegria espiritual. Só quem é regenerado e 
unificado interiormente pela caridade pode servir in laetitia, como a Virgem Maria – “Eis aqui a 
serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38) – e como o Cristo, que se 
entregou a si mesmo pela salvação da humanidade – “Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua 
vontade” (Hb 10,7) –. A entrega a Deus, fonte de todo bem, é fonte de felicidade plena e 
duradoura. 

Enfim, a bela afirmação de Domingos Sávio só adquire o seu pleno significado quando a 
colocamos num contexto mais amplo, o diálogo todo em que foi pronunciada, representado pelo 

                                                 
1 Vite, refere-se aos volumes que Dom Bosco escreveu sobre as “vidas” de três jovens do Oratório de Valdocco: Domingos 

Sávio, Miguel Magone e Francisco Besucco. Os textos citados aqui pelo autor, embora com páginas dos volumes de Dom Bosco, 
estão incluídos na obra “Fontes Salesianas 1, Coleção Antológica”, EDB, Brasília, 2017 (N. do Trad.). 
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itinerário espiritual pessoal do santo jovem, da articulada proposta formativa feita por Dom Bosco 
aos jovens e do fervoroso ambiente educativo do Oratório daqueles anos. 

Por mais que seja inspirada em várias tradições espirituais cristãs, sobretudo em S. Francisco de 
Sales e S. Afonso de Ligório, a santidade ensinada por Dom Bosco tem uma marca pessoal 
inconfundível e é fruto de um processo espiritual caracterizado por passos progressivos, em 
tensão crescente à plenitude da caridade e marcado por alguns momentos decisivos e conexões 
dinâmicas características: a decisão batismal, a felicidade, a mortificação de si, a vida na presença 
de Deus. 

 

1. “Entregar-se a Deus” quanto antes, com totalidade 

 

Já na primeira edição de Il Giovane Provveduto (1847), constatamos o esforço de Dom Bosco 
para ensinar aos jovens do Oratório que só se é realmente feliz, realizado em todas as 
potencialidades pessoais, entregando-se a Deus, isto é, convertendo-se totalmente a Ele e 
“quanto antes”, sem deixar a conversão para a idade avançada, porque “se agora que somos 
jovens, começarmos a viver bem, seremos bons também quando tivermos idade avançada, boa 
será a nossa morte e princípio de uma felicidade eterna” (GP 6-7). “Coragem, portanto, meus 
caros: entregai-vos quanto antes à virtude e vos asseguro que tereis um coração sempre alegre e 
contente e provareis como é bom servir ao Senhor” (GP 13). 

“Entregar-se à virtude” (isto é, a uma vida boa e santa) e “servir ao Senhor”, são antes de tudo 
fruto de uma tomada de consciência, de uma iluminação interior e da consequente decisão de 
sacudir-se da apatia, da mediocridade ou do hábito ao pecado, mudar de vida e comportar-se 
como cristãos autênticos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Dom Bosco pôs em ação todos os 
seus recursos para que brotassem no coração e na mente dos jovens esse desejo e essa 
determinação. De fato, sem essa decisão, sem essa passagem radical do homem velho ao homem 
novo, não há vida cristã nem se pode fazer qualquer progresso no caminho da perfeição 
evangélica. Dom Bosco sentia que era esse o centro da própria missão, uma missão recebida 
desde criança, como lemos na narração do sonho dos nove anos: “Põe-te imediatamente a instruí-
los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude” (MO 62). 

Tal objetivo orientou-o ao longo de toda a sua existência e ele procurou realizá-lo com paixão: 

(1) iluminando o intelecto dos jovens através da instrução, do raciocínio, da explicação da 
Palavra de Deus e da leitura espiritual; 

(2) conquistando o coração deles com a acolhida amável e cordial, a amizade verdadeira e o 
afeto demonstrado com amor desinteressado, operativo e com dedicação educativa; 

(3) atraindo-os com o fascínio da sua personalidade envolvente, da sua humanidade realizada, 
do exemplo luminoso da própria vida, unificada e potencializada pela caridade; 

(4) inserindo-os em ambientes educativos positivos, fervorosos e agradáveis, em comunidades 
juvenis acolhedoras, serenas e ricas de estímulos, adequadas às necessidades e às reais 
expectativas dos jovens; 

(5) fazendo-os experimentar concretamente, mediante o sacramento da confissão, a alegria e a 
beleza da vida da graça; 

(6) apoiando-os passo a passo com uma assistência atenta, comunitária e personalizada, com 
um eficaz acompanhamento educativo e espiritual, no caminho da purificação do coração e da 
mente, da construção das virtudes, do gosto pela oração e da união com Deus, da comunhão 
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transfiguradora com Cristo eucarístico, da afetividade e oblatividade nas relações e da 
operosidade humana. 

Dessa forma, eles chegavam de fato a experimentar e compreender a beleza e a alegria de 
serem cristãos, a “preciosidade da virtude”, do estilo santo de vida, em contraposição à “fealdade” 
de uma vivência medíocre, mesquinha e pecaminosa. 

O que Dom Bosco procurava iniciar era, portanto, um processo que mirava a plena realização 
da vocação pessoal deles, no plano humano e interior, que conseguisse ao mesmo tempo dissolver 
resistências e bloqueios interiores, liberar energias espirituais e morais, dar um equilíbrio sóbrio e 
favorecer a plena expansão de todas as potencialidades. 

Dom Bosco, dessa forma, ajudava os jovens a entrarem com decisão num itinerário batismal 
que lhes permitia fazer próprias, com vontade firme e incentivo generoso, as promessas do 
batismo, tornando-as eficazes na vida cotidiana: a renúncia a Satanás e às suas obras, às seduções 
do pecado, às atrações do mal e a fé em Deus Criador e Pai, em Jesus Redentor, mestre e modelo, 
no Espírito santificador. Assim, ele apresentava-lhes o sentido concreto do primeiro mandamento: 
“Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim”; “Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente” (Mt 22,37). E ajudava-os a 
fazer com que Deus fosse realmente o centro unificador de todo o seu ser na sequela de Cristo. 

A vida de Miguel Magone mostra toda a eficácia dessa pedagogia cristã: o agradável encontro 
com Dom Bosco, que o acolhe amorosamente oferecendo-lhe a oportunidade de sair de uma 
situação de pobreza e perigo; insere-o num ambiente positivo, estimulante e dinâmico; ajuda-o 
respeitosamente a desatar os nós de uma consciência “emaranhada”; mostra-lhe o caminho mais 
simples e eficaz de tomar nas mãos a própria vida pondo ordem nela. Tudo isso de modo 
progressivo e agradável. Miguel abre-se, assim, à conversão; nasce nele a determinação de “cortar 
relações com o demônio” (Vite, 122) e “entregar-se” a Deus; chega a provar a experiência alegre 
da vida da graça, que aos poucos, mediante uma correspondência atuante, amadurecerá e 
transfigurará a sua personalidade. A conversão de Miguel Magone marca o início de uma 
existência radicalmente nova e santa, animada por um incitamento generoso e impressionante. 

Na vida de Domingos Sávio está amplamente documentada a determinação batismal. Os 
propósitos da primeira-comunhão, que culminam na decisão radical: “Antes morrer que pecar” 
(Vite 46), são retomados e confirmados em 8 de dezembro de 1854 – “Ó Maria, dou-vos o meu 
coração; fazei que eu seja sempre vosso. Jesus e Maria, sede sempre os meus amigos! Mas, por 
amor de Deus, dai-me a morte antes que me aconteça a desgraça de cometer um só pecado!” 
(Vite, 90) – serão reconfirmados no leito de morte: “Repito e queria repeti-lo mil vezes: antes a 
morte que o pecado!” (Vite, 98). 

É o mesmo movimento de totalidade que caracterizou o itinerário espiritual do próprio Dom 
Bosco, como intuímos na narração das Memórias do Oratório2: – quando descreve a sua primeira-
comunhão e as recomendações da mãe: “Estou certa de que Deus tomou realmente posse do teu 
coração. Promete-lhe agora que farás o que puderes para te conservares bom até o fim da vida...” 
(MO, 69); – quando revela a fecundidade interior da sua entrega à guia espiritual do Padre 
Calosso: “A partir desse tempo comecei a perceber o que é a vida espiritual...” (MO, 71); – 
quando, sobretudo, narra a entrega radical de si a Deus no momento da vestidura clerical: 

...no dia de São Miguel (outubro de 1834) aproximei-me dos santos sacramentos. O 
teólogo Cinzano, pároco e vigário forâneo da minha terra natal, benzeu a batina e 
procedeu à vestidura antes da Missa solene. Quando me mandou depor as vestes seculares 

                                                 
2 Brasília, EDB, 2017. 
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com as palavras: “Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis”, disse no meu 
coração: “Oh! quanta coisa velha há que tirar! Meu Deus, destruí em mim todos os maus 
hábitos”. Quando, ao entregar-me o colarinho, acrescentou: “Induat te Dominus novum 
hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis”, senti-me 
profundamente comovido e acrescentei de mim para mim: “Sim, meu Deus, fazei que 
neste momento eu me revista de um novo homem, isto é, que a partir de agora eu comece 
uma vida nova, toda conforme à divina vontade, e que a justiça e a santidade sejam o 
objeto constante dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas obras. Assim 
seja. Ó Maria, sede a minha salvação” (MO, 101).  

Despojar-se da roupa secular para vestir o hábito religioso, a contraposição entre homem velho 
e homem novo, acompanhada da decisão de iniciar “uma vida nova, toda conforme à divina 
vontade”, ou seja, consagrada à realização plena da vontade de Deus e orientada constantemente 
à justiça e à santidade, são apelos eficacíssimos para a mudança postulada pelo batismo e pela 
sequela de Cristo. Foi uma ruptura drástica com o estilo anterior de vida (que, como nos informa o 
mesmo Dom Bosco, “não havia sido propriamente mau, mas dispersivo, vaidoso”), acentuada pela 
narração do desgosto provado durante o banquete ao qual fora levado pelo pároco depois da 
vestidura: “Que companhia poderia fazer essa gente a quem na manhã do mesmo dia havia 
vestido o santo hábito para entregar-se totalmente ao Senhor?” (MO, 102). 

A decisão da conversão, por mais sincera e total que seja, sozinha não basta. É preciso passar à 
concreta reforma moral da própria existência e à mudança de mentalidade. Nas Memórias, Dom 
Bosco é claro: 

Depois daquele dia devia cuidar de mim mesmo. A vida levada até então devia ser 
radicalmente reformada. Nos anos passados não havia sido propriamente mau, mas 
dispersivo, vaidoso, dado a partidas, jogos, saltos, brinquedos e coisas assim, que 
alegravam no momento, mas não satisfaziam o coração. Para traçar um teor de vida 
estável e não o esquecer, escrevi os seguintes propósitos [...] (MO 102). 

Nesse ponto são enunciados sete empenhos ou propósitos relativos às atitudes que Dom Bosco 
julgava irrenunciáveis para a efetiva totalidade de consagração: (1) fuga das ocasiões de dispersão, 
da dissipação e da vanglória; (2) “reserva” praticada e amada (entendida como recolhimento, 
espírito interior, vida modesta, apartada e laboriosa); (3) temperança e sobriedade; (4) empenho 
para adquirir uma cultura religiosa, em contraposição à mundana como maneira de “servir” ao 
Senhor; (5) salvaguarda da virtude da castidade “com todas as forças”; (6) espírito de oração; (7) 
exercício cotidiano da comunicação pastoral para a edificação do próximo (cf. MO, 102-103). 

Na conclusão da narração, ele se refere à Promessa de imprimir na alma o propósito de servir a 
Deus, que Francisco de Sales põe no vértice do caminho de purificação para confirmar a opção de 
servir só a Deus: “para que [aquelas deliberações] me ficassem bem impressas, coloquei-me 
diante de uma imagem de Nossa Senhora, li-as, e, após uma prece, prometi formalmente à celeste 
Benfeitora observá-las à custa de qualquer sacrifício” (MO, 103). O santo da Savoia, de fato, 
configurava realmente a conversão à “vida devota”, à vivência cristã radical, como acolhida 
pessoal e renovação “da promessa de fidelidade feita em meu nome a Deus na ocasião do 
batismo” (Filoteia, parte I, cap. XX). 

 

2. É fácil ser santo 

 

Na antropologia teológica de Dom Bosco, o homem é criado por Deus para a santidade e a 
comunhão amorosa com Ele, uma comunhão que terá a sua plenitude na eternidade, mas já 
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possível nesta vida. Ele estava convencido de que toda pessoa – também o jovem mais pobre e 
menos dotado –, é chamada à santidade e pode ser realisticamente santa. Na introdução de um 
dos primeiros pequenos volumes da “Leituras Católicas”, a Vida de Santa Zita serva e de Santo 
Isidro camponês (1853), Dom Bosco escreve: 

Ó vós todos, que trabalhais, que sois sobrecarregados de sofrimentos e de trabalhos, se 
quiserdes encontrar uma fonte inesgotável de consolações, se quiserdes ser afortunados, 
sede Santos! Ser santo! Direis vós, quem pode aspirar a isso? Seria preciso ter tempo para 
ficar continuamente em oração, na igreja: seria preciso ser rico para poder fazer grandes 
esmolas; seria preciso ser literato para poder compreender, estudar e raciocinar. Grande 
erro, nossos bons amigos, essa é uma ilusão perigosa. Para sermos santos não é necessário 
ser senhores do nosso tempo, nem ser ricos, ou literatos. [...] 

De quantas coisas, então, preciso para ser santos? Só de uma coisa: é preciso querê-lo. 
Sim, desde que queirais, podereis ser santos: não falta nada além do querer. Os exemplos 
dos Santos, cuja vida nos preparamos para pôr sob os vossos olhos, são pessoas que 
viveram em baixa condição, e entre os trabalhos de uma vida ativa. Operários, agricultores, 
artesãos, comerciantes, e servos, e jovens, se santificaram, cada um no próprio estado. E 
como se santificaram? Fazendo bem tudo aquilo que deviam fazer. Eles cumpriram todos 
os seus deveres para com Deus, tudo sofrendo por seu amor, oferecendo-Lhe os seus 
sofrimentos, e seus trabalhos: Esta é a grande ciência da salvação eterna e da santidade 
(Santa Zita, 6-7). 

Dom Bosco proclama que todos podem e devem ser santos, basta querê-lo; isso é possível em 
qualquer estado de vida: basta “fazer tudo bem”, ou seja, viver como bons cristãos na caridade, 
atuar os ensinamentos evangélicos no cotidiano, suportando e sofrendo tudo por amor de Deus e 
tudo oferecendo a Ele. 

A afirmação do chamado universal à santidade e da facilidade de chegar a ela impressionou 
profundamente a Domingos Sávio: 

Havia seis meses que Savio entrara no Oratório, quando, um dia, fez-se uma pregação 
sobre o modo fácil de nos tornarmos santos. O pregador deteve-se, especialmente, a 
desenvolver três pontos que causaram profunda impressão no espírito de Domingos, a 
saber: é vontade de Deus que todos nos santifiquemos; é muito fácil conseguir este 
intento; terá um grande prêmio no céu quem conseguir tornar-se santo. Esta pregação foi 
como que uma centelha que abrasou o seu coração no amor de Deus. (Vite, 61). 

As condições interiores pessoais em que Domingos se encontrava, quando poucos meses antes 
renovara a sua entrega ao Senhor, explicam o efeito profundo suscitado por aquela pregação. Não 
se tratou apenas de uma reação entusiasmada diante de um belo discurso, mas, como Dom Bosco 
nos sugere claramente, de uma experiência mística: “Esta pregação foi como que uma centelha 
que abrasou o seu coração no amor de Deus”. O diálogo que se seguiu no-lo confirma e os 
episódios apresentados no restante do capítulo demonstram que não era um entusiasmo 
passageiro ou um voluntarismo movido pelas argumentações convincentes do pregador. Foi uma 
irrupção do Espírito na alma de Domingos, um incendium amoris (para usar o belo título do De 
triplici via, de São Boaventura), um incontido transbordamento da divina caridade num coração 
purificado e incondicionalmente disponível às “ações da graça divina”. Domingos, portanto, não só 
sentia “o desejo” e “queria”, mas tinha “absoluta necessidade” de ser santo, isto é, não podia 
resistir à poderosa atração da graça. Foi, certamente, uma experiência pessoal única, mas é 
interesse notar como Dom Bosco orientou esse desejo incontido que o garoto não sabia 
administrar. Ao pedido: “diga-me, portanto, como devo proceder para começar esse desafio”, o 
santo educador respondeu encaminhando-o à vida de todos os dias: 
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Louvei o seu propósito, mas exortei-o a que não se inquietasse, porque no meio da 
agitação interior não se conhece a voz do Senhor; que, pelo contrário, eu queria em 
primeiro lugar uma constante e moderada alegria: e aconselhando-o a ser perseverante no 
cumprimento dos seus deveres de piedade e de estudo, recomendei-lhe que não deixasse 
de participar sempre no recreio com os seus companheiros (Vite, 62). 

Ou seja, mesmo nessa situação pessoal particularíssima e privilegiada, Dom Bosco reforça o que 
costumava sugerir a todos: a santidade não é algo de extraordinário e difícil; ela é construída no 
cotidiano, vivendo como bons cristãos, no cumprimento fiel e amoroso dos deveres do próprio 
estado – que, no caso de Domingos, eram os típicos de um jovem aluno do Oratório: estudo, 
oração, obediência, bondade para com todos, pureza, fraternidade e alegria entre os 
companheiros, espírito de caridade e de serviço. O mesmo programa é apresentado na biografia 
de Miguel Magone e na de Francisco Besucco em que é sintetizado numa fórmula feliz: “Alegria, 
estudo, piedade. É este o grande programa e, se o praticares, poderás viver feliz e fazer muito bem 
à tua alma” (Vite, 195). 

 

3. Mortificação dos sentidos e ascese apostólica 

 

Apesar das aparências, a proposta da santidade “fácil”, não é para Dom Bosco, um 
rebaixamento de qualidade. De fato: 

(1) supõe, como ponto de partida a conversão do coração e a totalidade do “entregar-se a 
Deus”; 

(2) é caracterizada por uma atitude volitiva e batalhadora; 

(3) requer um controle constante de si, através do exame de consciência cotidiano e a prática 
regular e frequente do sacramento da penitência; 

(4) implica numa entrega confiante ao “amigo fiel da alma”, o confessor-diretor espiritual. 

A ascese como caminho para a santidade era proposta por Dom Bosco aos jovens, numa 
perspectiva adequada à condição deles, corrigindo os possíveis desvios de uma espiritualidade 
mal-entendida e reconduzindo-os à concretude da vivência cotidiana, que não deve ser apenas 
aceitada, mas abraçada com alegria, segundo o próprio estado de vida. Ele retomou e aplicou à 
condição juvenil a sensibilidade humanista e o ensinamento de São Francisco de Sales. 
Apresentou, assim, um tipo de mortificação “positiva”, da qual eram eliminadas intemperanças e 
rigidezes inúteis, embora permanecendo exigente, pois toda centrada nas situações de vida, nos 
deveres de estado. 

Ele considerava um leque muito vasto de deveres, todos ligados à própria condição: “deveres 
de piedade, de respeito e de obediência para com os pais e de caridade para com todos” (Vite, 
208). Como consequência, sugeria aos jovens alunos, não jejuns e rigidezes de escolha pessoal, 
mas “a diligência no estudo, a atenção nas aulas, a obediência aos superiores, suportar os 
incômodos da vida como o calor, o frio, o vento, a fome, a sede”, superando o seu impor-se como 
“necessidade” exterior de força maior e acolhendo-o serenamente “por amor de Deus” (Vite, 207). 
No mesmo nível, ele punha os deveres do preceito evangélico da caridade: usar “muita bondade e 
caridade” com o próximo, suportar os seus defeitos, “dar bons avisos e conselhos”, “levar-lhes 
água, limpar os sapatos, servir à mesa [...], varrer o refeitório, o dormitório, despejar o lixo, 
transportar pacotes, baús”. Tudo isso, segundo Dom Bosco, deve ser feito “com alegria” e com “a 
maior satisfação”. De fato, “a verdadeira penitência não consiste em fazer o que nos agrada, mas 
em fazer o que agrada ao Senhor e que serve para promover a sua glória” (Vite, 207-208). 
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Portanto, o valor espiritual dessas situações existenciais é garantido pela intenção com que são 
enfrentadas e pela finalidade que se lhes dá: “O que você deveria sofrer por necessidade – lembra 
a Domingos Savio –, ofereça-o a Deus, e tudo se torna virtude e merecimento para a sua alma” 
(Vite, 75). 

Dom Bosco concorda com Santa Teresa de Lisieux ao projetar a perfeição como um viver a 
caridade, mas tornando-a concreta no serviço ao próximo, sem interesses egoístas, vivendo 
amavelmente, serenos e fiéis aos próprios compromissos também entre contrariedades e 
sofrimentos. A mortificação proposta por Dom Bosco, portanto, é antes de tudo um instrumento 
ascético para domínio dos próprios impulsos instintivos, o controle dos sentidos, a correção dos 
defeitos e a construção das virtudes. Mas tem também uma conotação mística, que de fato cresce 
em proporção ao grau da caridade interior: “Quando o amor de Deus toma conta de um coração, 
nada deste mundo, nenhum sofrimento o aflige; pelo contrário, cada incômodo da vida resulta em 
consolação. Nos corações ternos já nasce o nobre sentimento de que se sofre por um grande 
motivo e que aos sofrimentos da vida é reservada uma gloriosa recompensa na eternidade feliz” 
(Vite, 206-207). 

A perspectiva amorosa em que Dom Bosco propõe a ascese dos deveres enraíza-se naquele 
“entregar-se totalmente a Deus”, de que falamos, como forma substancial (batismal) da vida 
cristã, com decisão e ousadia. Desse movimento interior brota necessariamente a vivência da 
caridade alegre e ardorosa, o intenso e sereno fervor operativo. Essa absoluta determinação de 
entrega, que faz o cristão entrar no estado de plena obediência ao Pai, próprio de Cristo, na 
condição de servo, livremente assumida por amor, ilumina de nova luz o sentido e o valor das 
ações cotidianas. 

Exemplar nesse sentido é a experiência de Miguel Magone: se, antes, ele abandonava com 
esforço a amada recreação para ir cumprir seus deveres, sentidos como um peso (Vite, 119), 
depois ele será visto “correr por primeiro àqueles lugares onde o dever o chama”, com o desejo de 
organizar-se “constantemente bem [...] com aplicação e diligência”. 

Domingos Sávio, intensamente emocionado com a incontida experiência interior brotada da 
pregação sobre a santidade e pressionado interiormente pela “necessidade” “de ser todo do 
Senhor”, sentia-se levado “a fazer rígidas penitências, passar longas horas em oração”. Dom 
Bosco, porém, exortou-o a manter “uma constante e moderada alegria”, “a ser perseverante nos 
seus deveres de piedade e estudo”, “a sempre tomar parte no recreio com seus colegas” (Vite, 62-
63). Ao mesmo tempo orientou-o à ação apostólica: “A primeira coisa que lhe foi aconselhada 
para tornar-se santo foi a de se esforçar para conquistar almas para Deus” (Vite, 63). 

Como outros santos do século 19, convencidos de que a ação da graça leva a uma vivência 
fecunda de virtudes morais, de operosidade santa e de obras de caridade, Dom Bosco preferia o 
empenho volitivo no bem, a operosidade virtuosa e alegre, a relação amigável e serviçal e, 
sobretudo, a caridade apostólica: “a solicitude pelo bem das almas” e o zelo para “instruir as 
crianças nas verdades da fé”, para “conquistar para Deus” a humanidade inteira. 

Entretanto, essa tendência ascético-operativa, essa predileção pelo fervor pastoral e 
missionário em Dom Bosco não se opunham realmente à comunhão interior com Deus; ele não 
descuidava a oração de união, antes, se voltava dócil às atrações do Espírito Santo e nesse clima 
orante formava os seus discípulos. 

 

4. Viver na presença de Deus 
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Insere-se aqui o tema da oração entendida por Dom Bosco como relação amorosa, comunhão 
de pensamentos, afetos e sentimentos com Deus. Afirmava: “Rezar significa elevar o próprio 
coração a Deus e entreter-se com ele por meio de pensamentos santos e sentimentos devotos” (Il 
cattolico, 87). A oração que ele promovia tinha, então, como primeiro objetivo a elevação do 
espírito e a invocação da graça para resistir às tentações, desapegar o coração do pecado, crescer 
na virtude. Nessa linha desenvolveu um método de oração que valorizava as práticas comuns de 
piedade como caminho eficaz para chegar ao “espírito de oração” (como ele o chamava). As 
orações da manhã e da noite, as invocações frequentes ou jaculatórias ao longo do dia, as leituras 
espirituais, as “visitas” cotidianas à capela, os tríduos e novenas, os retiros mensais e os exercícios 
espirituais: eram todos exercícios finalizados a instaurar e aumentar uma constante conversação 
interior e uma ligação afetuosa, a alimentar o sentido adorante da presença de Deus para entrar 
num “estado” permanente de comunhão. 

Também aqui, o nosso Fundador insiste na facilidade e simplicidade, convidando a constelar o 
dia com breves momentos de oração, do despertar matutino até a conclusão do dia, para fazer 
com que toda ação, “diligentemente” realizada, fosse “endereçada” e oferecida ao Senhor (GP 68-
70, 82). Percorrendo as páginas do Jovem Instruído, as Vidas dos seus jovens, mas também os 
regulamentos dos Salesianos, das Filhas de Maria Auxiliadora e dos Cooperadores, não 
encontramos nada de complicado e pesado, apenas práticas de piedade sóbrias e agradáveis, mas 
marcadas pelo fervor, pela entrega confiante, pela oferta amorosa de si: “Coisas fáceis, que não 
assustem e nem cansem o fiel cristão, especialmente a juventude. [...] Fiquemos com coisas fáceis, 
mas que sejam feitas com perseverança” (Vite, 136).   

Ele levava em consideração a sensibilidade juvenil e popular, com base na afetividade, na 
amizade de Cristo, na ternura materna de Maria. Estava convencido de que fosse missão do 
educador cristão trabalhar para que “os jovens tomassem gosto pela oração” (Vite, 204). Por isso, 
exercitava-os no pensamento da “presença de Deus”, Pai amorosíssimo, convidava-os a elevar de 
tempos em tempos a mente ao Criador, estimulava-os “a conversar familiarmente” com Ele, em 
qualquer lugar, a exemplo de Domingos Sávio, que, “até mesmo no meio das diversões mais 
movimentadas, recolhia seus pensamentos e com pios afetos elevava o coração a Deus” (Vite, 69). 
Educava também as atitudes exteriores (sinal da cruz, genuflexão, compostura do corpo durante a 
oração), queria uma pronúncia clara e calma das palavras, dava grande importância à música e ao 
canto sacro, cuidava da beleza dos ambientes dedicados à oração e a harmonia e solenidade das 
liturgias. 

Mediante esses simples meios, Dom Bosco visava, para si mesmo e para os outros, a conquista 
de um estado interior de amor permanente, a ponto de impregnar os pensamentos, unificar os 
afetos, orientar as ações. O “estado de oração”, no seu modo de ver, era não só um “grau” de 
oração, porque está sempre acompanhado de uma tensão ao aperfeiçoamento moral: desapego, 
esforço de superação e controle de si, paciência, vigilância, fidelidade e constância no bem, 
benevolência. É um estado de espírito recolhido, num estilo modesto de vida, concentrado no 
essencial, laborioso e caridoso, aberto à ação interior da graça que preserva da dispersão dos 
pensamentos e da banalidade das modas, sem nada subtrair à vivacidade alegre da existência. 
Cria-se, assim, uma dimensão interior elevada, a única realmente capaz de transformar o pátio, a 
aula, a oficina ou o escritório em lugares salesianos privilegiados do encontro com o Senhor. 

Desse modo, o santo educador deu novo significado radical ao antigo preceito da fuga mundi 
num contexto de modernidade. Graças ao espírito de oração, o afastamento do mundo e a 
imersão no mundo se compõem e se harmonizam na oferta de si, numa aceitação responsável da 
vida em estilo cristão. Oração, fervor apostólico e mortificação são faces de uma mesma atitude 
de consagração do coração. Proposta elevada, feita por Dom Bosco aos discípulos e discípulas na 
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vida consagrada, aos Cooperadores adultos, mas também aos jovens mais simples, a quem 
exortava: “Coragem, portanto, comecemos logo a trabalhar para o Senhor; toca-nos sofrer alguma 
coisa neste mundo, mas depois será eterno o prêmio que teremos no outro” (GP 73). 

A sua direção espiritual, além disso, dava a máxima importância à prática sacramental: “Meus 
caros jovens, sabei que os dois sustentáculos mais fortes que podem manter-vos de pé e caminhar 
pela estrada do céu são os sacramentos da confissão e da comunhão” (Regulamento, 36). Dom 
Bosco valorizou os sacramentos em perspectiva pedagógica e espiritual. A insistência na 
frequência sacramental era motivada pela consciência da fragilidade humana e pela necessidade 
de sustentar a vontade de estabilizá-la no bem e na virtude; mas também pela convicção da 
poderosa ação transformadora do Espírito Santo que, agindo no sacramento, produz a purificação 
radical e cria as condições favoráveis para que “o Senhor possa tomar posse do coração” e plasmá-
lo na caridade. Percebe-se aqui o motivo da sua insistência na escolha de um confessor estável, de 
um amigo da alma, a quem confiar-se para ser guiado pelos caminhos do Espírito. Na relação 
confidencial, de fato, o confessor personaliza o programa espiritual: ensina a arte do exame de 
consciência, forma a contrição perfeita, estimula o propósito eficaz, guia pelos caminhos das 
purificações e dos exercícios virtuosos, introduz no gosto da meditação e na prática da presença 
de Deus, ensina os modos de uma fecunda comunhão com o Cristo eucarístico. Confissão e 
comunhão frequente estão intimamente relacionadas com a pedagogia espiritual de Dom Bosco. 
Com a confissão assídua e regular promove-se a vida “na graça de Deus” e alimenta-se a tensão 
virtuosa que permite uma aproximação sempre mais “digna” da comunhão; ao mesmo tempo, 
através da comunhão eucarística, a pessoa polariza-se em Cristo para que a graça encontre espaço 
para agir em profundidade, transformar e santificar. 

Esta preocupação explica o clima afetivo em que Dom Bosco projetava a devoção eucarística. 
Durante o ofertório da missa, por exemplo, ele convidava os jovens a retribuir ao amor oblativo de 
Cristo crucificado com o dom de si: “Ofereço-vos o meu coração, a minha língua, para que no 
futuro não deseje outra coisa nem fale nada que não seja o que se refere ao vosso santo serviço” 
(GP 88). 

O mesmo na ação de graças à comunhão: 

Ah! Pudesse ter o coração dos serafins do céu, para que minha alma ardesse sempre 
mais de amor pelo meu Deus! [...] Declaro que para o futuro, vós sereis sempre a minha 
esperança, o meu conforto, só vós a minha riqueza. [...] Ofereço-vos a mim mesmo; 
ofereço-vos a vontade, para que não queira outras coisas a não ser as que vos agradam; 
ofereço-vos as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a língua, a boca, a mente, o 
coração, tudo eu vos ofereço; conservai todos estes meus sentimentos para que todos os 
pensamentos, todas as ações não tenham nada mais em mira se não aquelas coisas que 
são da vossa maior glória e de vantagem espiritual da minha alma (GP 101-102). 

São textos inspirados na literatura devota do tempo, mas relacionados com os esforços 
formativos feitos por Dom Bosco, em particular com o modelo específico de santidade promovido 
por ele, e adquirem um valor único, porque nos revelam os mecanismos ativados pelo santo 
educador para o envolvimento interior dos seus jovens em vista da relação com Deus e a perfeição 
cristã. 

Igualmente, a piedade mariana adquire nele uma clara função pedagógica, embora mantendo 
as características típicas da devoção oitocentista. Podemo-lo constatar no perfil biográfico de 
Miguel Magone, em que a devoção a Maria Santíssima culmina – como diz o P. Caviglia – numa 
“pedagogia do adolescente, que é, portanto, e sobretudo pedagogia da castidade” (Caviglia, 162). 
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Mas não só isso. De fato, Dom Bosco narra que Miguel, ao meditar o versículo bíblico impresso 
numa imagem de Maria – Venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos – sentiu-se impelido 
a escrever uma carta ao diretor: “na qual dizia como a Bem-aventurada Virgem lhe tinha feito 
ouvir a sua voz, chamava-o a ser bom e que ela mesma queria ensinar-lhe o modo de temer a 
Deus, de amá-lo e servi-lo” (Vite, 133). Aí está: a correta pedagogia mariana é capaz de fazer 
conceber o apelo interior do Espírito Santo também a um garoto distraído e dissipado, para induzi-
lo a uma atividade espiritual mais intensa e acender nele um desejo de elevada perfeição. Na vida 
de Domingos Sávio, a tensão espiritual atinge o vértice com o ato formal e solene de 8 de 
dezembro de 1854, quando o garoto renova as promessas da primeira-comunhão e repete: 
“Maria, eu vos dou o meu coração; fazei que eu seja sempre vosso! Jesus e Maria, sede sempre os 
meus amigos! Mas, por piedade, fazei-me morrer antes que me aconteça a desgraça de cometer 
um só pecado!”. “Desde que tomou Maria como suporte da sua devoção – comenta Dom Bosco –, 
a moral vivida por ele foi tão edificante e acompanhada por tais atos de virtude que, a partir 
daquele momento, eu comecei a tomar nota deles para não me esquecer (Vite, 57). São 
expressões que revelam o valor dinâmico da devoção mariana ensinada por Dom Bosco: devoção 
não separada do cotidiano, mas compenetrada com ele, capaz de energias morais e espirituais 
para a prática do bem, numa perspectiva de plenitude humana e espiritual – de santidade, 
exatamente – que impregna a vida interior e a vida de ação. 

 

Conclusão 

 

Detive-me nos aspectos dinâmicos da proposta de vida e santidade cristã apresentada por Dom 
Bosco aos jovens. Entretanto, é importante notar que os mesmos dinamismos caracterizam os 
ensinamentos espirituais do nosso Fundador quando se dirige aos consagrados, às consagradas e 
aos leigos Cooperadores, insistindo sempre na radicalidade e tensão apostólica. 

Por exemplo, o formulário da profissão religiosa, inserido na edição italiana das primeiras 
Constituições Salesianas (1875), é introduzido por uma declaração que ilustra de modo evidente a 
totalidade batismal da consagração salesiana como Dom Bosco a entendia. 

Professando as Constituições Salesianas eu entendo prometer a Deus aspirar à 
santificação da minha alma, renunciando aos prazeres e às vaidades do mundo, pela fuga 
de todo pecado consciente e de viver em perfeita castidade, humilde obediência, em 
pobreza  de espírito. Sei também que professando estas Constituições devo renunciar a 
todas as comodidades e a qualquer bem-estar da vida e isto unicamente por amor de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem entendo consagrar todas as minhas palavras, todas as 
minhas ações e todos os meus pensamentos por toda a vida (Regras, 44-45). 

 

Don Bosco escreve na primeira carta circular aos Salesianos (9 de junho de 1867): 

Quando se diz que cada um deve entrar na Sociedade guiado somente pelo desejo de 
servir a Deus com maior perfeição e fazer bem a si próprio, entende-se fazer a si próprio o 
verdadeiro bem, bem espiritual e eterno. [...] Nós pomos como base a palavra do Salvador 
que diz: Quem quiser ser meu discípulo, venda quanto possui no mundo, dê-o aos pobres e 
me siga. Mas aonde ir, aonde segui-lo, se não tinha um palmo de terra onde repousar a 
cabeça cansada? Quem quiser ser meu discípulo, diz o Salvador, siga-me com a oração, 
com a penitência, e especialmente renegue a si mesmo, tome a cruz das tribulações diárias 
e me siga. [...] Mas segui-lo até quando? Até à morte, e, se preciso, até à morte de cruz. É o 
que faz na nossa Sociedade quem consome as suas forças no sagrado ministério, no ensino 
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ou outro exercício sacerdotal, até a uma morte, mesmo violenta, de cárcere, exílio, ferro, 
água, fogo, e depois de sofrer ou morrer com Jesus Cristo na terra, vai gozar com ele no 
céu (Fontes salesianas 1, 908). 

Também quando se dirige aos leigos, Dom Bosco apresenta a perfeição cristã como uma 
conformação radical a Cristo. Ninguém, de fato, escreve em 1856, “Ninguém pode vangloriar-se de 
pertencer a Jesus Cristo se não se esforçar por imitá-lo”. Por isso, na sua vida e nas suas ações 
deve refletir “sempre a vida e as ações do próprio Jesus Cristo: “deve rezar, como Jesus rezou”; 
“deve ser acessível [...] para os pobres, os ignorantes, as crianças”, fazendo-se tudo para todos. 
“Deve tratar o próximo como Jesus Cristo tratava seus seguidores; “deve ser humilde” como Ele e 
considerar-se “como o menor dos outros e como servo de todos”. “O cristão deve obedecer como 
Jesus Cristo obedeceu, o qual foi submisso a Maria e a São José, e obedeceu a seu Pai celeste até a 
morte e morte na cruz”. “O verdadeiro cristão, ao comer e beber, deve ser como era Jesus Cristo 
nas bodas de Caná da Galileia e em Betânia, isto é, sóbrio, temperante, atento às necessidades dos 
outros”. 

“O bom cristão deve ser para seus amigos como era Jesus Cristo com São João e São 
Lázaro. Deve amá-los no Senhor e por amor de Deus; confiar-lhes cordialmente os segredos 
do seu coração; e se eles caírem no mal, usar de toda a sua solicitude para fazê-los retornar 
ao estado de graça.  

O verdadeiro cristão deve sofrer com resignação as privações e a pobreza, como as sofreu 
Jesus Cristo, que não tinha nem mesmo lugar onde apoiar a sua cabeça. Ele sabe tolerar as 
contradições e as calúnias, como Jesus Cristo tolerou as dos escribas e dos fariseus, deixando 
a Deus o cuidado de justifica-lo. Ele sabe tolerar as afrontas e os ultrajes, como fez Jesus 
Cristo quando foi esbofeteado e lhe cuspiram no rosto e o insultaram de mil maneiras no 

O verdadeiro cristão deve estar pronto a tolerar os sofrimentos do espírito, como Jesus 
Cristo quando foi traído por um dos seus discípulos, renegado por outro e abandonado por 
todos. 

O bom cristão deve estar disposto a acolher com paciência qualquer perseguição, doença 
e também a morte, como fez Jesus Cristo, que com a cabeça coroada de espinhos, com o 
corpo dilacerado pelos flagelos, com os pés e as mãos transpassadas por pregos, entregou 
em paz a alma nas mãos do Pai celeste.  

De modo que o verdadeiro cristão deve dizer como o apóstolo são Paulo: “Não sou eu 
que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim”... (Chave do paraíso, 20-23).  

 

A santidade, portanto, é fácil, uma santidade vivida no cotidiano, com amor e com sorriso 
nos lábios. Mas certamente uma santidade exigente e fecunda de frutos. 
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