São Domingos Sávio
Tríduo

,

Vida de Domingos Savio
Com muita alegria chega a cada um de vocês o tríduo a São
Domingos Sávio.
No mês de maio a Família Salesiana celebra a memória litúrgica de
vários santos salesianos, começando por São Domingos Sávio, no
dia 6 de maio.
São Domingos Sávio – 6 de maio
Domingos Sávio nasceu no dia 2 de abril de 1842 em San Giovanni di
Riva, perto de Chieri, província de Turim, Itália. Crescido em uma
família rica de valores, impressionou desde pequeno pela sua
maturidade humana e cristã. Para servir à santa Missa, esperava o
padre fora da igreja, mesmo debaixo de neve. Estava sempre alegre.
Tinha assumido a vida com seriedade, tanto que – admitido com
apenas sete anos à primeira Comunhão – traçou em um caderninho
o seu projeto de vida: "Vou me confessar muito frequentemente e
farei a comunhão sempre que o confessor me permitir".
Encontrou-se com Dom Bosco quando tinha 12 anos, e pediu-lhe
para ser admitido no Oratório de Turim, porque desejava
ardentemente estudar para ser padre. Dom Bosco, admirado, lhe
disse: "Parece-me que temos aqui um bom tecido". Domingos
respondeu: "Eu serei o tecido; o senhor então seja o alfaiate".
Acolhido no Oratório, pediu-lhe que o ajudasse a "ser santo".
Afável, sempre sereno e alegre, coloca grande empenho nos deveres
de estudante e no serviço aos colegas, de todos as formas,
ensinando-lhes o Catecismo, assistindo aos doentes, pacificando as
brigas... Aos colegas que chegavam ao Oratório ele dizia: "Saiba que

aqui, nós fazemos consistir a santidade em estar muito alegres".
Procuramos "somente evitar o pecado, como um grande inimigo
que nos rouba a graça de Deus e a paz do coração e impede de
realizar os nossos deveres com exatidão".
Em 8 de dezembro de 1854, proclamado o dogma da Imaculada por
Pio IX, Domingos consagrou-se a Maria e começou a avançar
rapidamente na santidade. Em 1856 fundou entre os amigos do
Oratório a "Companhia da Imaculada" para uma ação apostólica do
grupo. Mamãe Margarida disse a Dom Bosco: "Tens muitos jovens
bons, mas nenhum supera o belo coração e a bela alma de
Domingos Sávio". E explicou-lhe: "Vejo-o sempre rezando, fica na
igreja mesmo depois dos outros; sai todos os dias do recreio para
fazer uma visita ao SSmo. Sacramento... Na igreja, está como um
anjo que mora no Paraíso".
Morreu em Mondonio, no dia 9 de março de 1857. Dom Bosco
escreveu a sua biografia, e chorava sempre que a relia. Seus restos
mortais são venerados na Basílica de Maria Auxiliadora. Sua festa é
celebrada no dia 6 de maio.
Pio XI definiu-o como "pequeno, ou melhor, grande gigante do
espírito". É patrono das grávidas, e por sua intercessão registram-se
todos os anos um surpreendente número de graças. Foi beatificado
em 5 de março de 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954.
A Equipe Inspetorial de Pastoral oferece as Comunidades
Educativas, a Juventude e a Família Salesiana, o tríduo de São
Domingos Sávio, convidando a todos para celebrar com alegria a
festa de São Domingos Sávio.
Que São Domingos Sávio rogue a Deus por todos nós.
Ronyelli Andrade
Fonte: sdb.org

Hino: Pequeno gigante
Quero ser santo, Deus Paizinho,
quero crescer Seu amigo,
nunca perder minha inocência,
ter este jeito de Maria,
eu quero sempre ter!
Antes morrer do que pecar,
pequeno gigante, quero viver!
Ensina-me a ser como tu, Domingos Sávio.
Antes morrer do que pecar,
Pequeno gigante, quero viver. Ora por mim,
pra que eu nunca me esqueça de ti!
Quero receber Eucaristia e levar a sério minha confissão,
ler as histórias da Bíblia,
fazer jejum e meu tercinho pra ser campeão.
Sávio não está sozinho.
Também aprendi com Dom Bosco
a fazer bem feitas minhas tarefas,
ser sempre alegre, e um dia vou morar no Céu!

Primeiro dia

,

Antes a morte que o pecado
É próprio da idade juvenil, mudar frequentemente de ideia sobre
aquilo que quer. Com o nosso Domingos Sávio não foi assim. Todas
as virtudes nele cresceram maravilhosamente e desenvolveram-se
conjuntamente, sem que uma obscurecesse a outra. Chegando na
casa do Oratório, seu olhar voltou-se logo para um cartaz na
parede, no qual estava escrito com grandes letras as seguintes
palavras: “Da mihi animas, cetera tolle!” Ele ficou refletindo por um
momento e depois acrescentou: “Entendi. O negócio aqui não é
com dinheiro, mas é o negócio de almas; entendi. Espero que
também a minha alma faça parte deste negocio.” Daí nasceu aquele
exemplar teor de vida, aquela exatidão no cumprimento dos
deveres, que dificilmente poderia ser ultrapassada.

Oracao do dia
,

São Domingos Sávio, que no heroico propósito - “Antes morrer que
pecar...”- Conservaste corajosamente a tua pureza... Ajuda-nos a
imitar-te na luta e na vitória, contra as seduções do mal.

Segundo dia

,

Antes a morte que o pecado
Na tarde do dia 8 de dezembro de 1854, dia da definição dogmática
da Imaculada Conceição de Maria, renovou os propósitos feitos na
primeira comunhão; depois, disse muitas e muitas vezes estas exatas
palavras: “Maria, eu vos dou o meu coração. Jesus e Maria, sede
sempre meus amigos. Mas, por amor de Deus, fazei-me morrer antes
que aconteça a desgraça de cometer ainda que seja um só pecado”.
Havia seis meses que Domingos entrara no Oratório, quando foi feito
um sermão sobre o modo de nos tornarmos santos. Aquele sermão
foi para Domingos, como que uma centelha que o abrasou no amor
de Deus. “Sinto, dizia ele, um grande desejo e uma necessidade de
tornar-me santo. Agora que sei que posso tornar-me santo estando
alegre, eu tenho absoluta necessidade de ser santo. Deus quer que
eu seja santo e eu devo tornar-me santo. Quero ser santo e não serei
feliz enquanto não ficar santo!”

Oracao do dia
,

Ó São Domingos Sávio, que tiveste uma fé viva e um amor ardente a
Jesus Eucarístico... Alcança-nos, por sua intercessão, a tua mesma fé
na presença real de Jesus na Eucaristia, para que possamos adorá-Lo
com fervor e recebe-lo dignamente na Santa Comunhão.

Terceiro dia
Antes a morte do que o pecado
Havia em sua aparência exterior tanta naturalidade que ninguém
diria que fora assim criado por Deus. Mas muitos que o conheceram
mais de perto e cuidaram de sua educação, podem assegurar que
havia nele um grande esforço humano auxiliado pela graça de Deus.
Domingos começou por escolher um confessor regular. A sua
preparação para receber a santa Eucaristia era piedosa, edificante. A
ação de graças não tinha fim. Entre as graças com que Deus o
enriqueceu ocupa lugar proeminente a do fervor na oração. Muitas
vezes ficava como que em estado de êxtase. Interrogado, respondia:
“Parece-me ver tanta coisa linda! Parece-me que o paraíso se abre
acima da minha cabeça!” A primeira coisa que se lhe aconselhou
para ser santo foi trabalhar para ganhar almas para Deus. Este
pensamento tornou-se-lhe como que o respiro de sua vida. Lia de
preferência a vida dos santos que mais se tinham empenhado na
salvação das almas, falava com prazer dos missionários. Muitas vezes
ouviram-no dizer: “Como seria feliz se pudesse ganhar para Deus
todos os meus companheiros! Estas almas esperam a nossa ajuda!” O
pensamento de salvar almas acompanhava-o sempre e em toda
parte. Morreu sorrindo com um ar de paraíso.

,

Oracao do dia
,

São Domingos Sávio, que com firme propósito: “Quero tornar-me
santo...” - Na escola de Dom Bosco, atingiste o esplendor da
santidade... Alcança-nos, por sua intercessão, a perseverança no
bem, para que um dia possamos merecer as alegrias eternas do
Céu.

Preces

Louvemos a Deus, nosso pai, que se dignou revelar aos pequeninos
os mistérios do seu reino; e digamos:
R.

Glória e honra a vós, Senhor.

Pai, fizestes nascer Domingos Sávio numa família rica de
virtudes cristãs abençoai as nossas famílias e auxiliai os pais na sua
missão de educadores. R.
Inspirastes em Domingos um desejo ardente de fazer-se
santo concedei-nos oferecer-vos inteiramente e com alegria a
nossa vida. R.
Atraístes Domingos Sávio para o Mistério Eucarístico de
vosso filho fazei que celebremos a Eucaristia com fé viva e
participemos com alegria do dom do vosso amor. R.
Fizestes Domingos Sávio descobrir que vos amar é fonte de
imensa alegria ajudai-nos a encontrar a felicidade na comunhão
convosco e no serviço generoso aos irmãos. R.
Desde Pentecostes, os discípulos permaneceram unidos e
concordes na oração com Maria, Mãe de Jesus a Virgem estenda a
sua proteção sobre todos aqueles que se empenham em viver na
vossa amizade. R.

,

Oracao final
Angélico Domingos Sávio, que na escola de Dom Bosco aprendeste
a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no
amor a Jesus, na devoção a Maria, no zelo pelas almas; e faze que,
praticando também nós o propósito de antes morrer que pecar,
alcancemos a eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

Hino final:
Santo aluno de Dom Bosco
Santo aluno de Dom Bosco, que alcançastes tanta glória
Tu consagras a vitória de teu mestre e seu ideal,
Tu consagras a vitória de teu mestre e seu ideal,
De rosas e lírios se enflore noss’alma;
Teremos a palma contigo, no Céu.
Teu lema é divisa do Santo, do forte
“Mil vezes a morte, mas nunca pecar”.
Aprendeste como é fácil alcançar a santidade:
Alegria, piedade e cumprir o seu dever,
Alegria, piedade e cumprir o seu dever.
Que heroísmo! Que virtudes! Mas a angélica pureza
Foi que deu maior beleza à tua alma juvenil,
Foi que deu maior beleza à tua alma juvenil
Estas graças te pedimos Ser devotos de Maria
Muito amor a Eucaristia ao pecado um grande horror,
Muito amor a Eucaristia ao pecado um grande horror.
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