
8 de Agosto 

SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO 
 

 
Ao lado de São Francisco de Assis, S. Domingos de Gusmão marcou o século 
XIII com sua vida entregue ao total abandono a Deus e ao desapego material. 

São Domingos nasceu em Caleruega, em Castela Velha (Espanha) no ano 1170, e 
pertencia à família dos Gusmão. O pai, Félix de Gusmão, desejou para ele a 
carreira militar, mas o menino preferia, porém, acompanhar a mãe, Joana de Aza, 
grande amiga dos pobres, e com clérigos e monges.  

Segundo uma antiga história, antes de Domingos nascer sua mãe sonhou com um 
cão, que trazia na boca uma tocha acesa da qual irradiava grande luz. Este sonho 
foi uma profecia, pois Domingos de Gusmão, de estatura mediana, corpo esguio, 
rosto bonito e levemente corado, cabelos e barba levemente vermelhos, belos 
olhos luminosos, não fez outra coisa senão iluminar a Igreja com a Luz do 
Evangelho. Para que isso acontecesse começou por se desapegar de si mesmo e 
das suas coisas, vendendo todos os seus livros para comprar comida para os 
famintos. 

Foi homem de oração, penitência e amor à Palavra de Deus e acolheu o 
chamamento ao sacerdócio. Ordenado no ano de 1203, em Osma, ali foi, 
também, cónego. No ano de 1204, Domingos empreendeu uma peregrinação a  

Roma. A sua intenção era obter do Papa licença para evangelizar os bárbaros na 
Germânia. No entanto, o Papa Inocêncio III orientou-o para a conversão dos 



Albigenses que viviam no Sul da França, longe da unidade da Igreja. O sul da 
França foi, portanto, para Domingos o seu principal campo de acção.  

Muitos dos hereges, ao verem a pobreza evangélica de São Domingos, aderiram 
à Verdade. Por esta época, ano 1215, nasceu em Tolosa a primeira casa dos 
Irmãos Pregadores, também conhecidos como Dominicanos. A sua vida era 
dedicada à mendicância, ao amor e propagação do Rosário da Virgem Maria e à 
pregação e tinham uma sólida formação teológica e apologética. 

São Domingos de Gusmão teve a sua Páscoa definitiva aos 51 anos e, poucos 
anos depois da sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 1234. 

São Domingos de Gusmão interceda pela Igreja no anúncio do Evangelho. 

 

 

 

 

 

 

 


