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Maria Domingas Mazzarello não é uma figura 
inédita, mas ainda não é muito conhecida. Não nos 
maravilhamos, porque o seu caso é comum a diversas 
Cofundadoras e também Fundadoras de diversos 
Institutos femininos do século XIX. 

Mulher quase analfabeta, como tantas mulheres 
naquele contexto, foi-lhe reconhecido um “ministério 
educativo”3 de alcance universal. Na simplicidade e 
concretude de sua vida e de sua herança 
educativoespiritual os educadores podem encontrar 
uma mensagem atual e um modelo para sua missão 
educativa e os jovens podem encontrar um modelo para 
viverem seu “serem jovens” no mundo e para viverem 
em plenitude a própria existência.  

O Papa João Paulo II, em sua visita à Pontifícia 
Faculdade de Ciências da Educação “Auxilium”, em 
1992, por ocasião da ocorrência das bodas de prata da 
mesma Faculdade, lembrou assim a sua missão: 

«A vossa salesianidade impõe que a ação educativa 
seja fiel, não somente ao Fundador, mas também à Madre 
Maria Domingas Mazzarello, providencial Cofundadora do 
vosso Instituto de Filhas de Maria Auxiliadora. Ela foi 
verdadeiramente um modelo exemplar, porque, mesmo não 
tendo conseguido títulos acadêmicos, alcançou tal sabedoria 
“que parecia inspirada pelo Espírito Santo”. Viveu na 
humildade, na mortificação, na serenidade a sua entrega a 
Deus, realizando sua “maternidade de amor para com 
milhares de jovenzinhas”. Na raiz dessa espiritualidade se 
encontram “a humildade profunda e a ardente caridade que a 
distinguiram” (Coleta da Festa de Santa Maria Domingas 

                                                
3 Cf GIOVANNI PAOLO II, Siate modello della vostra consacrazione per le 
giovani alle quali vi rivolgete, in GIOVANNI PAOLO II, Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. IV/2, Città del Vaticano, LEV 1982, 919. 
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Mazzarello). A lição da Mazzarello é a versão feminina do 
ensinamento de Dom Bosco.  Os dois não fazem senão aplicar 
nos ensinamentos deles a doutrina aprendida na escola do 
Mestre “manso e humilde de coração” (Mt 11,29)»4. 

O que segue nestas poucas páginas são indicações 
para valorizar e aprofundar a figura de Maria 
Domingas Mazzarello na Pastoral Universitária. A 
proposta seja refletida e adaptada aos vários contextos.  
Também se tenha presente que a figura e a 
espiritualidade de Maria Domingas Mazzarello não é 
um caso isolado.  Estas orientações sejam inseridas no 
contexto mais amplo da Pastoral Universitária, da 
espiritualidade juvenil salesiana, das outras figuras e 
dos outros aspectos da espiritualidade salesiana: Dom 
Bosco, o Sistema Preventivo, etc.  

 
1. Uma vida vivida em plenitude. O itinerário de 

vida de Maria Domingas Mazzarello 

A vida de Maria Domingas Mazzarello são 
acontecimentos históricos que pouco aparecem aos 
olhos de quem olha com superficialidade. Mas, para 
quem vai além das aparências, a sua vida se revela 
como uma história de salvação realizada. Sua existência 
é uma existência breve, mas vivida em plenitude.  No 
arco de quarenta e quatro anos chegou à meta da 
santidade e cumpriu a própria missão sobre esta terra: 
colaborar com Dom Bosco na fundação do Instituto das 

                                                
4 L. Cit. 
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FMA e dar vida, com as irmãs da primeira comunidade, 
ao “espírito de Mornese”.  

Percorrer o seu itinerário históricoespiritual, simples 
e bastante linear, pode se tornar uma possibilidade de 
acolher e contemplar a vida como dom e como tarefa e 
pode ser uma oportunidade para se espelhar nela, de 
modo existencial, para reler a própria vida como uma 
história de salvação.  

 

 
 

Percorrendo o seu itinerário de crescimento 
humanoespiritual é possível descobrir a ação de Deus 
em sua vida e a resposta livre e dócil de Maria 
Domingas ao amor preveniente do Pai. O trajeto de 
leitura e de aprofundamento permitirá encontrá-la e 
contemplá-la como mulher de ação, de relações sinceras 
e abertas, mulher educadora e de espiritualidade 
robusta. Permitirá também destacar suas escolhas de 
vida até chegar à escolha de se consagrar inteiramente 
ao Senhor, para a salvação das jovens.  Ela será 
descoberta como mulher “mistagoga”, isto é, como 
aquela que inaugurou uma tradição educacional 
caracterizada por uma “mistagogia”, ou seja, iniciação 
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ao Mistério, expressa nos gestos e nas palavras de uma 
maternidade gerada pelo Espírito5. 

O seu itinerário espiritual – que em força do Batismo 
consiste na experiência de fé, esperança e caridade – foi 
estudado e reinterpretado segundo algumas categorias. 
Façamos referência a alguns desses estudo que podem 
ser úteis.  

Maria Esther Posada afirma que do ponto de vista 
existencial, a missão eclesial de Maria Domingas 
Mazzarello se concretiza na “caridade educativa”6, 
caridade que se exprime em três etapas de 
desenvolvimento: rumo à caridade educativa (1837-
1860); caridade purificada e fecunda (1860-1872); 
caridade plenamente oblativa (1872-1881). Na última 
edição do epistolário da Santa mornesina, a mesma 
autora repropõe tal itinerário teologal7  ritmando-o em 
quatro etapas caracterizadas por um amadurecimento 
particular da vida cristã: 1) Os primeiros passos da fé 
(1837-1850); 2) A fé se torna pessoal e interiorizada 
(1850- 1860); 3) A fé de Maria amadurece na esperança 
(1860-1872); 4) A fé chega à plenitude na caridade 
(1872-1881).  

Deixando-se guiar pela perspectiva teológica de 
Federico Ruiz Salvador,  Anita Deleide propõe uma 

                                                
5 INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA, Nos sulcos da Aliança. 
Projeto formativo das Filhas de Maria Auxiliadora, Leumann (TO), Elledici 
2000, 40. 
6 POSADA María Esther, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe 
Frassinetti sulla spiritualità di S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, LAS 
1992, 49. 
7 Cf POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello: un itinerario 
teologale, in POSADA María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIÀ Piera (a 
cura di), La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica Mazzarello, 
Roma, Istituto FMA 2004, 18-26. 
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releitura do itinerário de Maria Domingas segundo 
uma nova modalidade, muito estimulante para a 
sensibilidade atual:8 1) Iniciação à vida cristã; 2) a 
personalização da vida teologal; 3) A crise; 4) A 
maturidade cristã; 5) a doença e a morte.  

Seria interessante apresentar de modo experiencial o 
itinerário de Maria Domingas Mazzarello, de modo a 
interpelar as pessoas que se aproximam dela para reler 
o próprio itinerário de vida, isto é, a interpretar a 
história pessoal como história de salvação. 

 
2. Maria Domingas Mazzarello e suas opções de 

vida   

Estreitamente ligadas ao ponto anterior são as 
opções de vida de Maria Domingas. O período da 
juventude é o tempo das escolhas importantes e 
decisivas de vida. A respeito deste assunto é importante 
a temática do XV Sínodo dos Bispos, que acontecerá em 
outubro de 2018: Jovens, fé e discernimento vocacional. A 
Igreja decidiu interrogar-se sobre como acompanhar os 
jovens para que reconheçam e acolham o chamado ao 
amor e à vida em plenitude.  

No que se refere à opção vocacional de Maria 
Domingas devemos falar de um processo longo e 
contínuo com o qual Deus – através dos acontecimentos 
e das mediações humanas – dirigiu-a para entender o 
projeto de amor dele sobre ela. Percorrendo o seu 
itinerário de vida pode-se entrever quatro etapas de sua 
opção vocacional. São quatro etapas de uma única 
escolha vocacional.   

                                                
8 Cf DELEIDI Anita - KO Maria, Sulle orme di Madre Mazzarello, donna 

sapiente, Roma, Istituto FMA 1988. 
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A primeira etapa da opção vocacional da jovem Maria 
Domingas foi a doação de si a Deus com o voto de castidade.  
Ela intuiu bem cedo a beleza de ser toda de Jesus. É 
significativo que a escolha da castidade esteja ligada ao 
amor à Eucaristia. Depois da primeira Comunhão 
intensificou seu relacionamento com Jesus. Logo depois 
desse importante momento de sua vida doou-se 
totalmente a Deus com o voto de castidade, e o fez para 
sempre.9 Mais tarde ficará admirada ao saber que as 
outras FMI pediram permissão ao diretor espiritual 
delas para fazê-lo.10 Isto leva a pensar que a opção de se 
doar totalmente ao Senhor com o voto de castidade 
tenha sido uma verdadeira inspiração de Deus, que lhe 
falavra diretamente ao coração. 

Ela, que era sempre obediente em tudo e não 
tomava qualquer decisão importante sem pedir 
conselho e permissão ao diretor espiritual, Pe. 
Pestarino, nessa escolha radical age ao contrário, sem 
sentir necessidade de falar com ele. Mas isto não nos 
causa admiração se considerarmos o seu caminho 

                                                
9 CAPETTI Giselda (aos cuidados de), Cronistória doInstituto das Filhas di 
Maria Auxiliadora, vol. I, Roma, Instituto FMA 1974, 49. De agora em 
diante: Cronistória seguido pelo número do volume e da página. 
10 Petronilla afirma: «Um dia, ora uma ora outra, contava que tinha 
pedido para fazer o voto de castidade por um certo tempo. Conforme 
o caso ele tinha dito sim ou não. Maria, que estava presente retrucou 
com animação: “Não compreendo porque lhe pedem isso por um certo 
tempo. Eu não me aconselhei com ninguém e o fiz logo para sempre. 
Creio que não fiz mal”. Naquela ocasião, Maria devia andar pelos 
quinze anos”» (Cronistória I 49-50). È preciso lembrar que as FMI, em 
via comum, não faziam votos. O voto de castidade era concedido,  mas 
somente com o consentimento do diretor espiritual. (cf FRASSINETTI 

Giuseppe, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata, 
§ 2, n° 3, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di Giordano Renzi, Roma, 
Postulazione Generale dei Figli di S. Maria Immacolata 1978, p. 67). 
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espiritual, especialmente após a primeira comunhão: 
«Na verdade, foi a partir daí que Maria levantou o vôo 
para maiores alturas, dirigindo o olhar para o céu, onde 
encontrava todo o seu amor».11  

A segunda etapa foi de viver uma forma especial de 
consagração secular. Com  permissão e orientação de Pe. 
Pestarino, Maria Domingas foi uma das primeiras 
inscritas na Pia União das Filhas de Maria Imaculada 
(FMI)12 

 Esta Associação – na qual ela estava inscrita desde 
1855 – era dirigida por sacerdotes virtuosos e eruditos,  
como «Pe. Giuseppe Frassinetti e Pe. Pestarino que 
infundiam um espírito de piedade sério e sólido em 
toda a Ligúria [...]. Pe. Pestarino os convidava muitas 
vezes a ir a Mornese, justamente para que o ajudassem 
a reavivar o fervor na população e ensinassem às Filhas 
de S.M.Imaculada os meios que tinham experimentado 
como mais eficazes para o bem de variadas formas»13 

Mediante essa experiência associativa as FMI faziam 
a experiência de serem acompanhadas, para assumirem 
um método de vita e fazerem escolhas que exigiam 
esforço e coragem. A orientação e o acompanhamento 
era  exercitado também para com as próprias FMI, em 
um espírito de familiaridade cordial, come prescreve a 

                                                
11 Cronistória I 49. 
12 A Pia União das Filhas de S. Maria Imaculada nasceu da inspiração de 
uma jovem mornesina, Angela Maccagno, com a promoção e 
mediação de Pe. Domenico Pestarino (Mornese, 1815-1874), orientada 
nas linhas estruturais e no conteúdo espiritual pelo teólogo e pastor 
Giuseppe Frassinetti (Genova, 1804-1868). Il 1855 segna la data 
ufficiale della fondazione della Pia Unione delle FMI, istituzione che 
per le sue caratteristiche e finalità anticipava gli Istituti Secolari. Maria 
Domenica fu una delle prime ascritte. 
13 Cronistoria I 70. 
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Regra delas : «As filhas da Pia União deverão 
considerar-se como verdadeiras irmãs, e como uma boa 
irmã soccorre a sua irmã querida em todas as 
necessidades, assim deverão soccorrer-se 
reciprocamente o melhor que puderem»14 Trata-se de 
um autêntico acompanhamento espiritual e vocacional 
que compreende «o socorro recíproco da correção 
fraterna, avisando-se de seus defeitos: e nenhuma 
poderá nunca ressentir-se por ser repreendida […]. Esta 
correção será exercitada também com a Superiora, não 
devendo privá-la desta  caridade que é a mais 
importante».15 É importante relevar, com relação ao 
nosso assunto, que a obra do Frassinetti «Le amicizie 
spirituali. Imitazione di Santa Teresa di Gesù» era um texto 
lido, meditado e praticado pelas FMI. Na parte 
doutrinal se explica o sentido da ajuda espiritual 
através da amizade segundo o pensamento de Sta. 
Teresa; na segunda parte indicava as práticas para as 
reuniões delas e servia de guia para os encontros de 
grupo que as mesmas associadas dirigiam 
espiritualmente.  As motivações e objetivos das 
amizades espirituais eram claras: «Importa muito que 
elas sejam desejosas de servir bem ao Senhor e de se 
fazerem santas»; corrigir-se reciprocamente dos 
próprios defeitos e «crescer no amor de Deus»16  Elas se 
reuniam periodicamente e nesses encontros acusavam-
se de suas faltas externas contra o método de vida que 

                                                
14 FRASSINETTI, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria 
Immacolata,  § 8, n° 41. 
15 Idem  § 8, n° 46-47. 
16 FRASSINETTI Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. Teresa di 
Gesù, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di Giordano Renzi, Roma, 
Postulazione Generale dei Figli di S. Maria Immacolata, 1978, 79. 
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tinham escolhido. É neste contexto que Maria 
Domingas – segundo a deposição de Ir. Petronilla 
Mazzarello, no processo de beatificação – acusou-se « 
com grande sentimento de dor que passara um quarto 
de hora sem dirigir a mente a Deus»17 

 

 
 

Foi também na Pia União das FMI que Maria 
Domingas iniciou, por sua vez, o tirocínio de 
acompanhamento mediante um fecundo apostolado 
paroquial: no catecismo, no cuidado dos enfermos, nas 
reuniões de formação com as mães de família, na 
solicitude educativa em seguir as meninas do lugar. 
Maria Domingas se distinguia por sua capacidade de 
orientar as meninas e as mães de família. Petronilla 
Mazzarello depôs: «Sempre, antes que fôssemos Irmãs 

                                                
17 SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Aquen, Beatificationis et canonizationis 
servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello prima antistitae Instituti Filiarum 
Mariae Auxiliatricis. Summarium super dubio, Romae, Guerra et Belli 
1934, 215. D’ora in poi: Summarium seguito dal numero della pagina. 
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[...] costumava-se reunir as mães de família em grupos 
de cinco, presididos, cada um, por uma Filha da 
Imaculada. Ela (Maria Domingas) era das mais zelosas 
e as mães gostavam mais de ir com ela do que com 
outras, porque ela sabia fazê-las vibrar mais no amor de 
Deus e as impulsionava com mais eficácia ao 
cumprimento dos próprios deveres»18  

Mas foi especialmente após a doença do tifo (1860) 
que Maria passou para uma nova etapa de sua opção 
vocacional: a opção educacional. Se inicialmente o campo 
de apostolado das FMI era diversificado e amplo ( 
doentes, catequese, mães de família, etc.), no período da 
convalescença se orienta decididamente para a 
educação das meninas. Assegurou-a nessa decisão a 
experiência vivida ao receber de Deus uma missão 
definida. Enfraquecida pela doença, Maria Domingas 
estava em busca da vontade de Deus sobre ela: O que 
fazer da vida?  Ela estava certa de uma coisa: se Deus 
lhe tinha conservado a vida, era porque tinha um novo 
projeto para ela. E assim aconteceu. Coloca-se no 
período da convalescença a visão de Borgoalto onde a 
jovem Maria viu um colégio com muitas meninas e 
ouviu uma voz que lhe dizia: «A você as confio»19  
Maria Domingas entendeu que dali em diante deveria 
entregar sua vida pela salvação das meninas. Nascia 
assim um projeto de educação cristã integral para as 
jovens.  Percebe-se isto na inspiração de se tornar 
costureira:«Se eu soubesse realizar bem os trabalhos de 
agulha, se soubesse trabalhar como costureira, quantas 
meninas poderia reunir. Às menores gostaria de ensinar 
a fazer meias, a costurar, a remendar;  às maiores, a 

                                                
18 L.Cit. 
19 Cronistória I 87 
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preparar suas roupas pessoais, fazer os próprios 
vestidos e assim poderia mantê-las longe dos perigos, 
dos dicursos frívolos, das vaidades. Torná-las-ia cheias 
de amor para com Deus, com Nossa Senhora.  Teria 
mesmo necessidade de saber fazer bem isto»20 Com a 
ajuda de Petronilla Mazzarello e o acompanhamento do 
Pe. Pestarino esta escolha se torna realidade portadora 
de frutos: o nascimento do oratório e, por fim, a 
primeira casa família.  

 

 
 

Enfim, a quarta e definitiva etapa da escolha 
vocacional de Maria Domingas é a de se tornar Filha de 
Maria Auxiliadora.  Quando Dom Bosco decide fundar 
um Instituto religioso feminino e – mediado por 
Pe.Pestarino – faz saber do seu projeto a Maria 
Domingas, ela não hesitou em acolhê-lo. O seu foi um 
“sim” pronto e alegre, mas não inconsciente. Pela 
experiência vivida precedentemente e dirigida por Pe. 
                                                
20 L. Cit. 
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Pestarino ela estava preparada por Deus para acolher 
este novo projeto de vida.  

Mas quantas outras opções pequenas e diárias Maria 
Domingas fez ao longo de sua vida? Creio que tudo 
possa se resumir na escolha fundamental e radical de 
«amar o Senhor de todo o coração» (L 23,2) e em «fazer 
o bem enquanto temos tempo» (L 37,11). Estas escolhas 
pontuais e diárias levaram-na pouco a pouco ao cume 
da santidade.   

 
3. Adesão ao projeto de Deus 

Toda a missão educativa de Maria Domingas 
Mazzarello era orientada para levar as jovens ao 
encontro de uma pessoa viva: Jesus Cristo e a 
responder ao chamado de Deus. Desde a primeira 
intuição de se fazer costureira, - depois da doença do 
tifo – observa-se nela um projeto integral de educação 
que tem como centro o anúncio de Jesus: Ensinar as 
meninas a costurar e especialmente ajudá-las a se 
comunicarem com Deus através dos caminhos do 
conhecimento e do amor.21Acontece um ato de 
confiança e entrega por parte de Deus, que através de 
uma voz misteriosa chega até ela com uma consígnia 
cheia de amor: «A você as confio!»22 Sua resposta ao 
chamado de Deus foi pronta e total: «Temos todo o 
cuidado delas»23 Um testemunho no processo de 
canonização afirma: «Não se dava paz enquanto não 
tivesse levado as meninas a Deus»24 

                                                
21 Cronistória I 89 
22 Cronistória I 87 
23 Lettera 12, 3; 10,2. 
24 Summarium 251. 
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Percorrendo as fontes (Cronistória, Biografia, Cartas) 
observa-se como Maria Domingas orienta as jovens 
para o encontro com Jesus, que estratégias utiliza, como 
envolve a comunidade a buscar este objetivo e como 
sabe criar um clima comunicativo, favorável a este fim. 
Seria interessante consultar alguns casos concretos e 
observar o itinerário de amadurecimento das três 
meninas educadas em Mornese: Corinna Arrigotti25 
Maria Beletti26 e Emma Ferrero27. Elas entraram de má 
vontade no Colégio, mas progressivamente mudaram 
de atitude empenhando-se em um sério caminho de 
santidade. A brevidade da narração dessas vidas nas 
fontes não impede que se trace um itinerário concreto e 
progressivo de santidade. As três meninas ficam como 
modelos de jovens que, ajudadas pelas mediações 
humanas, souberam ir além de sua sofrida história de 
vida e responder generosamente ao chamado do 
Senhor.  

 
4. Mulher empreendedora, solidária, capaz de 

serviço à Igreja e à humanidade 

Maria Domingas, mesmo vivendo em um lugarejo 
perdido entre as colinas do Monferrato, não é uma 
mulher que vive isolada. Está bem inserida e ativa na 

                                                
25 L’itinerario spirituale di Corinna Arrigotti è narrato in Cronistoria I 
226-227; II 7-9; 32; 61-62;69-70. 
26 L’itinerario spirituale di Maria Belletti è narrato in Cronistoria II 104-
105; 189-190. 
27 L’itinerario spirituale di Emma Ferrero è narrato in Cronistoria II 235-
236; 238-239; 241; III 103; 124-125. 
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vida familiar, na vida paroquial, na vida social de sua 
cidadezinha.  

Na historiografia a figura de Maria Mazzarello 
aparece ordinariamente muito mais vinculada à figura 
da religiosa salesiana que à identidade leiga.  Porém, 
olhando objetivamente a história, a situação se inverte. 
Com efeito, dos quarenta e quatro anos da vida de 
Maria Domingas, trinta e cinco foram vividos na 
condição laical e somente nove anos no estado religioso.  
É interessante e estimulante repercorrer as fontes 
(Cronistória, a biografia de Maccono...) e evidenciar o 
modo com o qual Maria Domingas deu sua 
contribuição simples, pequena, de modo quase 
inconsciente, mas importante, para sua família, o 
povoado, a paróquia.  
Maria Esther Posada, em 1991, escreveu um artigo 
interessante, dirigido às ex-alunas, por ocasião de sua 
primeira Assembleia Confederal Ordinária. Nessa 
contribuição a estudiosa da Santa mornesina destaca os 
primeiros trinta e cinco anos de vida de Maria 
Domingas Mazzarello, mulher leiga, ativamente 
presente em sua realidade e na igreja do seu tempo e a 
apresenta como mulher capaz de serviço à 
humanidade: na família, ajudando a mãe na educação 
dos irmãos e irmãs e o pai, no trabalho dos campos;  no 
povoado, criando uma oficina de costura, depois um 
oratório e por fim uma casa família; seu serviço entre os 
doentes do lugar, etc...   

Maria Esther escreve: «Variedade de serviços, 
portanto, na vida de Maria Domingas Mazzarello, leiga 
de seu tempo. Capacidade de se mover no âmbito da 
família e na esfera social, capacidade de conjugar o 
privado e o público também lá onde o espaço para a 
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mulher é exíguo.  Revelação do gênio feminino em um 
contexto bastante diferente do nosso, mas bastante 
interessante porque, como o nosso, limiar de um 
mundo novo e por isto de uma humanidade nova, 
apesar de todas as suas feridas e de todas as ameaças 
que pesam sobre ela»28 

Poderia ser estimulante ler esta contribuição, não 
apenas com os olhos da ex-aluna ou do ex-aluno, mas 
de um/a jovem aluno/a universitário/a.  O que 
poderia a vida solidária de Maria Domingas sugerir a 
quem está vivendo uma fase importante de sua vida, 
como a formação cultural universiária?  O que significa 
para os jovens o “preparar-se profissionalmente”? 
Como colocar os próprios dons, as energias de bem e a 
própria preparação profissional a serviço dos outros? 

 

5. Valores fundamentais para um projeto cristão 
de vida 

 

Maria Domingas viveu plenamente sua vida 
fundando-a sobre valores que são sempre atuais para 
um projeto de vida cristã.  Destacamos alguns: Deus, 
família, a presença materna de Maria, amizade, trabalho, 
alegria... A leitura das fontes podem sugerir outros 
valores.  

                                                
28 POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello. Donna capace di 
servizio all’umanità nella Chiesa del suo tempo, in CONFEDERAZIONE 
MONDIALE EXALLIEVE/I DELLE FIGLIE DI MARIA 
AUSILIATRICE, Prima Assemblea confederale Ordinaria, Rocca di Papa 
(Roma) 1-6 marzo 1991, Roma, SGS 1991, 80-99. 
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As palavras do Eclesiastes parecem iluminadoras 
para ilustrar a vida de Maria Domingas: «Lembre-se do 
seu Criador nos dias de sua juventude» (Ecl 12,1). Deus 
se tornou bem depressa o centro de sua jovem 
existência. Ícone simbólico deste amor é a janelinha da 
Valponasca de onde contemplava Deus e se unia ao 
povo mornesino em oração. Também a sua 
peregrinação matutina e cotidiana para a paróquia, 
para participar da Missa e receber Jesus, atesta a 
centralidade da Eucaristia em sua vida. Nela 
encontrava força para viver em plenitude a vida cristã.   

O amor a Deus e a Jesus Cristo lhe fizeram descobrir 
o amor e a filiação a Maria. Todo o itinerário de Maria 
Domingas pode ser lido na perspectiva mariana. 
Encontramos Nossa Senhora ao lado de Maria 
Domingas desde a infância até a morte. Considerou-se 
sempre a Vigária da casa porque «a verdadeira diretora 
é Nossa Senhora».29  O fato de depor cada noite as 
chaves da casa aos pés de Nossa Sra. demonstra quanto 
Maria era “de casa”, considerada como Mãe e protetora 
do Instituto. Em suas cartas, com convocações concisas  
e profundas educa irmãs e meninas a se confiarem a N. 
Sra., a se prepararem para suas festas, a imitar suas 
virtudes, etc. Trata-se de um caminho performativo 
mariano, muito distante e diferente do devocionismo. 
Seria interessante ler as referências a N.Sra. em sua 
correspondência e compreender suas diretrizes sobre a 
devoção mariana de modo mais imediato. 

Para Maria Domingas a família era outro valor 
fundamental. Dos testemunhos emerge a figura de uma 
jovem que sabia valorizar e construir relações familiares 

                                                
29 Cronistória  I 269 
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de ajuda recíproca, de benevolência, de respeito, de 
amor autêntico: ajuda a mãe com diligência nos 
cuidados domésticos, e o pai nos trabalhos dos 
campos»; nas relações entre irmãos e irmãs aprendeu a 
convivência humana. Sendo a primogênita de treze 
filhos, pôde viver a experiências profunda dos laços de 
fraternidade com os próprios irmãos e irmãs, 
aprendendo a ser “irmã”, no cuidado recíproco, no 
ajudar e no ser ajudada. Ela foi para seus irmãozinhos e 
irmãzinhas irmã sábia, atenta, cuidadosa. Cuidou da 
educação deles: ensinava-lhes as orações do bom 
cristão, aconselhava, vigiava sobre suas companhias, 
cuidava para que eles não crescessem vaidosos ou 
despeitados; aprendeu a tratá-los com paciência e amor, 
procurando sempre o bem deles. A família para ela foi 
realmente a  
primeira escola de sociabilidade. A vida espiritual de 
Maria Domingas indica quanto ela vivia em plenitude a 
sua identidade de “filha” e de “irmã”,30 atitudes 
importantes na construção da própria identidade de 
mulher e de cristã.  

                                                
30 Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris laetitia, lembra que 
«não faz bem a ninguém perder a consciência de ser filho. Em cada 
pessoa, “mesmo quando se torna adulta ou idosa, quando passa 
também a ser progenitora ou desempenha funções de 
responsabilidade, por baixo de tudo isso permanece a identidade de 
filho. Todos somos filhos. E isto recorda-nos sempre que a vida não 
no-la demos sozinhos, mas recebemo-la.» E referindo-se ao esforço de 
aprender a ser irmãos, afirma: «Em família, entre irmãos, aprendemos 
a convivência humana[...]. É precisamente a família que introduz a 
fraternidade no mundo. A partir desta primeira experiência de 
fraternidade, alimentada pelos afetos e pela educação familiar, o estilo 
da fraternidade se irradia como uma promessa sobre a sociedade 
inteira» (FRANCISCO, Exortação Apostólica Pós-Sinodal: Amoris laetitia 
[AL], 19 de março de 2016, nº 188 e 194). 
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No período da juventude, juntamente com o 
empenho em família, Maria Domingas se abre para a 
vida apostólica na paróquia através de uma intensa vida 
sacramental, empenhada especialmente na catequese e 
nos grupos juvenis; abre-se também para a vida do 
povoado com a criação de uma rede de relações sociais 
e amizades verdadeiras e sinceras. Exemplo de uma 
amizade verdadeira e autêntica foi a que se firmou 
entre Maria Domingas e Petronilla e que nunca falhou 
ao longo dos anos. Petronilla mesmo, depois de tantos 
anos, lembrava como havia nascido a amizade delas: 
«Enquanto éramos ainda, as duas, jovenzinhas, 
encontrei-a indo para a Igreja, diante da porta ainda 
fechada, antes da Ave-Maria da manhã. Ela me 
convidou dizendo: “Venha que eu quero adverti-la de 
um defeito.” Eu fui e ela me disse: “Outras vezes já nos 
encontramos aqui diante da porta fechada; porque você 
não me convidou para rezarmos juntas? Rezemos 
juntas porque a oração feita em comum tem mais 
valor”»31 

A amizade vivida por Maria Domingas e Petronilla 
é uma forma de amizade que promove o bem da outra 
pessoa, compartilha um projeto, amadurece e 
desabrocha em um intenso apostolado, com evidentes 
frutos de santidade. A rede de relações tecidas em 
família e na paróquia se tornam, para Maria Domingas, 
espaços de dom e também de valorização de si. 

Na Pia União das FMI, Maria Domingas encontrou o 
canal pelo qual orientar suas capacidades humanas e 

                                                
31 MACCONO Ferdinando, Santa Maria Domenica Mazzarello. 

Confondatrice e prima Superiora Gernerale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

vol. I, Torino, Istituto FMA 1960, 33. De agora em diante:MACCONO, 

S.MariaD Mazzarello  seguido do número do volume da página.  
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espirituais desde a primeira juventude. As FMI se 
empenhavam seriamente não só a viver com Deus, mas 
a serem um bom fermento entre as pessoas.  

O quarto valor sobre o qual se funda a juventude de 
Maria Domingas é o trabalho, em suas várias dimensões: 
trabalho sobre o próprio caráter, na sua dimensão 
humanizadora; trabalho como participação e 
responsabilidade na família; trabalho 
apostólicoeducativo na paróquia, como doação de si aos 
outros. Maria Domingas, desde a primeira juventude, 
caminhava  rumo à unificação interior e nesse processo, 
trabalho e oração andavam a par e passo. A oração se 
prolongava no correr do dia e no trabalho e o trabalho 
era vivificadopela oração. O período da juventude foi 
vivido por Maria Domingas como um tempo favorável 
de formação humana e cristã, rico  de realizações 
apostólicas-educativas. 

A alegria é o sal que dá sabor à vida de uma pessoa. 
Piera Cavaglià, traçando o estilo educativo de Maria 
Domingas fala de uma pedagogia da alegria.32 Ela 
mesma era uma mulher serena, alegre e expansiva. 
Giovanni Battista Lemoyne, em sua biografia a descreve 
como uma mulher de «companhia muito agradável».33 
Sabia, pois, dar o rosto da alegria aberta e comunicativa 
à convivência  fraterna. É sobre  esta base sólica e sobre 
a certeza da presença de Deus que a verdadeira alegria 
tem suas raízes. Na visão pedagógica e espiritual de 

                                                
32 Cf CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee di uno stile 
educativo, in RUFFINATTO Piera –SÉÏDE Martha (a cura di), L’arte di 
educare nello stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, 
Roma, LAS, 2008. 
33 LEMOYNE Giovanni Battista, Suor Maria Mazzarello, in KOTHGASSER 

Alois - LEMOYNE Giovanni Battista - CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica 
Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996, 101. 
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Madre Mazzarello a alegria é uma virtude típica do 
jovem e do educador salesiano. As cartas dela estão 
cheias de recomendações para que sejam alegres e 
contribuam para estarem alegres os outros. A alegria é, 
para ela, prova de santidade autêntica e de verdadeiro 
espírito salesiano.  

Sejam lembradas as várias estratégias para criar 
ambiente cheio da verdadeira alegria: o “carnaval 
santificado”34 com as meninas; as “famosas 
comédias;”35 e as várias festas celebradas ao longo do 
ano, alegradas pelo canto, a música, as poesias e o 
teatro; as recreações das quais ela era a alma;36 as 
simpáticas surpresas, brincadeiras e gracejos,37 etc. 

«As festas – escreve Piera Cavaglià – eram 
experiências que não ficavam como fatos isolados na 
vida da comunidade educativa, mas contribuiam para 
criar o clima e a atmosfera benéfica da alegria, 
reforçando os vínculos de pertença e de solidariedade 
no grupo e elevavam o nível educacional e cultural de 
todos»38 

                                                
34 Quando Maria Domingas era ainda FMI tinha pensado em um baile 
para as meninas do povoado, em contraposição aos bailes públicos 
que se faziam durante o Carnaval, alugando um pequeno órgão e 
depois uma pianola, para que a festa ficasse mais atraente (cf 
Cronistoria I 111-113; 125-127; MACCONO, S. Maria D. Mazzarello I, 322-
323). 
35 Cf Lettera 9,8. 
36 Cf LEMOYNE, Suor Maria Mazzarello 101. 
37 A Cronistória por exemplo traz o fato brincalhão da chegada da 
grande “senhora”a quem toda a comunidade, irmãs e meninas, si 
prepara para acolher. No fim entendem o jogo de madre Mazzarello: a 
grande “senhora” era uma vaca. Compreendendo que tinham sido 
enganadas com uma brincadeira todas riem e fazem festa (cf 
Cronistória III 11-12). 
38 CAVAGLIÀ, Un’educatrice a servizio della vita 237. 
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6. Maria Domingas e o cuidado da criação e das 

relações 

Papa Francisco fala com força e convicção da 
necessidade de se cuidar da criação. Já na homilia de 
sua primeira Missa pontifical afirmou: «A vocação de 
preservar, porém, não diz respeito apenas aos cristãos, 
tem uma dimensão que precede e que é simplesmente 
humana, diz respeito a todos. É preservar toda a 
natureza, a beleza da criação, como nos diz o livro do 
Gênese e como nos mostrou S. Francisco de Assis: é 
respeitar todas as criaturas de Deus e o ambiente no 
qual vivemos». A encíclica Laudato Sì é um convite 
insistentes e alegre para cultivar, preservar a nossa casa 
comum, isto é, a criação: «A nossa casa comum é como 
uma irmã, com a qual compartilhamos a existência, e 
como uma mãe bonita que nos acolhe entre seus 
braços».39 

Também nessa dimensão tão importante e urgente 
hoje, isto é, a educação para o cuidado da natureza e a 
capacidade de se maravilhar diante da beleza da 
criação, a vida de Maria Domingas Mazzarello pode ser 
iluminadora.  

Ela, mulher forte, crescida no campo, enquanto não 
foi atingida pelo tifo trabalhou ao lado do pai, no 
campo, entre os vinhedos. Aprendeu os segredos da 
natureza e, em contato com ela, cultivou o olhar 
contemplativo, descobrindo a bondade do Criador 
diante de suas criaturas. O tempo transcorrido na 

                                                
39 FRANCISCO, Encíclica sobre o cuidado da casa comum: Laudato Sii,  
Paulinas – São Paulo – 2015 .   Daqui em diante: LS seguido do número 
do parágrafo. 
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“Valponasca” é importante no processo de abertura 
para a realidade natural: o ar puro do campo, os 
cansaços da terra, o sol dos montes monferrinos, a 
beleza das vinhas, das árvores, das flores e dos frutos, a 
atmosfera doméstica, fizeram dela uma mulher 
trabalhadora, ardente e vivaz, capaz de se encantar 
diante da beleza da criação.  

Como observa Maria Esther Posada, que ainda que 
Maria Domingas não fosse dotada de uma têmpera 
artística, mostra-se profundamente sensível à realidade 
da natureza.40 Em constante contato com a natureza 
aprende seus segredos e tira daí o significado para a 
vida da pessoa humana. Incorpora em sua linguagem 
muitas imagens tiradas da natureza, através das quais 
educa suas filhas espirituais à sabedoria da vida.41 

Como sábia educadora, Maria Domingas sabe 
também criar ocasiões de contato direto com a criação e 
com as criaturas, a começar pelo cuidado com os 
relacionamentos humanos. São próprios da pedagogia 
salesiana, por exemplo, os passeios como oportunidade 
de festa, de encontro, de divertimento ameno e, neste 
caso, de contato com a beleza da natureza e como 
experiência de alegre companhia. A Cronistória traz 
vários momentos de passeios comunitários à colina de 
São Silvrestre,42 aos lugares e santuários ao redor de 
Mornese,43 as orações e as boas noites no jardim,44 a ida 

                                                
40 Cf POSADA María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica 
Mazzarello, in BODEM Anton – KOTHGASSER Alois M. (a cura di), 
Teologie und Leben. Festgabe Für Georg Söll zum 70. Geburtstag, Roma, 
LAS 1983, 507-514. 
41 Cf Cronistoria I 118-119. 
42 Cf Cronistoria II 164 (ao santuário da Rocchetta); 168 e 264 (ao Monte 
Tobio). 
43 Cf Cronistoria II 114. 
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ao riacho Roverno para lavar as roupas45, etc. Estes 
eram momentos privilegiados de educação ecológica 
em sentido amplo, momentos educativos para apreciar 
a beleza da vida, da natureza, do “estarem juntas”. 

É preciso lembrar que o cuidado da criação está 
estreitamente ligado com o cuidado das relações 
humanas. Papa Francisco lembra na Laudato Sii: «Se a 
crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação 
externa da crise ética, cultural e espiritual da 
modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa 
relação com a natureza e o ambiente sem curar todas as 
relações humanas fundamentais»46 Devemos falar 
também de uma ecologia das palavras, dos 
julgamentos, do coração, dos sentimentos. Nesse 
horizonte a vida de Maria Domingas tem muito a 
ensinar: ela foi uma mulher de comunhão, tecelã de 
relações serenas e confiantes. Suas cartas são 
testemunho do seu empenho de ajudar irmãs e meninas 
a purificar as motivações do próprio agir, do olhar, dos 
sentimentos; a superar limites e fraquezas em um 
tender crescente para o amor e a comunhão.  

O encanto diante da natureza em Maria Domingas 
cresceu ao longo da vida. No leito de morte, 
observando da janela a beleza dos campos, ela a 
acolherá sem sublimações artificiosas, mas como reflexo 
da beleza eterna: «Como são belos os campo; mais belo, 
porém, será o paraíso».47  

Sentimos que mais que nunca é urgente despertar 
sobretudo nas novas gerações a atenção para a beleza 
                                                                                                 
44 Cf Cronistória II 115 
45 Cf Cronistória II 100 
46 LS 119 
47 Testemunho de Petronilla Mazzarello, no Summarium 449. 
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da criação, educá-las à admiração frente a ela e através 
dela entrever a beleza do Criador. «Quando não se 
aprende a parar, a fim de admirar e apreciar o que é 
belo – releva o Papa Francisco – não surpreende que 
tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem 
escrúpulos».48 

 
 
7. A dimensão ética e a coerência de vida em 

Maria Domingas Mazzarello 

Maria Domingas Mazzarello foi educadora sábia. 
Uma dimensão importante da educação é a dimensão 
ética, a coerência de vida, a vida virtuosa.  A 
duplicidade e a falsidade são grandes inimigas do 
crescimento harmônico da pessoa e estão entre os 
defeitos mais  combatidos pela lei.   

De suas cartas emerge claro e constante o apelo à 
pureza, à sinceridade e à abertura de coração, atitudes 
necessárias para viver coerentemente a vida e para se 
tornar “bons cristãos e honestos cidadãos”.  Contra o 
formalismo, o legalismo e a hipocrisia, Maria Domingas 
educa à autenticidde, à pureza, à sinceridade e a agir 
sempre com reta intenção.   

Frente à crise ética que se vive hoje no mundo e à 
decadência do tema das virtudes, Maria Domingas 
ensina que a educação ética e a educação às virtudes 
são necessárias para criar a “civilização do amor” e para 
viver autenticamente a vida e as relações sociais. Sua 
vida de santidade vem demonstrar que o exercício das 
virtudes não é apenas condição necessária para chegar 

                                                
48 LS 215. 
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à felicidade, mas a realidade que torna a vida mais bela, 
mais digna, mais humana e divina. Sermos virtuosos é 
participar da mesma vida de Deus, é a atitude 
característica da pessoa em statu viatoris, rumo à 
plenitude da vida.  

Nesse horizonte é iluminador ler com atenção suas 
cartas e as deposições no processo de canonização, 
especialmente a parte que se refere às virtudes teologais 
e cardeais e observar o seu estilo concreto e simples de 
viver, em primeira pessoa, estas virtudes e de educar as 
irmãs e as meninas a fazerem o mesmo.  Não se esqueça 
nunca que na base de qualquer ética está a noção de 
bem ou mal, de virtude e uma determinada visão da 
pessoa e das relações humanas.   

 
8. A espiritualidade do cotidiano  

A espiritualidade de Maria Domingas Mazzarello se 
caracteriza por sua aderência ao cotidiano. O cotidiano 
é o verdadeiro banco de prova de uma autêntica 
espiritualidade. A fé para um cristão se manifesta no 
modo com o qual ele vive a vida cotidiana, 
reconhecendo o mistério que a plenifica.  

Maria Domingas Mazzarello viveu seu caminho de 
santidade na simplicidade e na fidelidade ao cotidiano. 
Ela conheceu, por experiência e sabedoria, a beleza 
secreta da cotidianidade vivida com o amor humilde e 
misericordioso, que tem o sabor da fidelidade, da 
criatividade, do fazer-se dom para os outros.  

A vida de Maria Domingas não tem nada de 
extraordinário, nada de fatos maravilhosos ou 
espetaculares. O segredo de sua vida e santidade está 
no fato de que ela foi uma pessoa “dos dias úteis”, que 
acreditou no amor e o viveu dia após dia, na 
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simplicidade e na trama do cotidiano.  Descobriu a 
presença de Deus na «brisa leve» do cotidiano. No 
simples e algumas vezes dramático cotidiano, ela 
encontrou e contemplou Deus nos ambientes em que se 
vivem os dias úteis e se tornou um sinal do amor de 
Deus para as irmãs e para as jovens, lá onde Deus a 
chamava.  

 

 

 
 

 

"Podemos cada dia encontrar-nos no Coração 

de Jesus e rezar uma pela outra" (C 42, 1). 
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1881),(Tradução em língua árabe, chinesa, 
coreana, francesa, inglesa, portuguesa, 
eslovaca, espanhola, vietnamesa).  Elle Di Ci 
– Torino - 1981 

 
GIUDICI Maria Pia - BORSI Mara, Maria Domenica 

Mazzarello. Una vita semplice e piena di amore, 
Leumann, Editrice Elledici – Torino -  2008. 
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AGASSO Domenico, Maria Mazzarello. O mandamento da 
alegria, (tradução em língua chinesa, inglesa, 
portuguesa, espanhola).  Ed. Paulinas – São Paulo - 
1995 
 
Estudos principais: 
 
DALCERRI Lina, Un'anima di Spirito Santo. Santa Maria 

Domenica Mazzarello, Roma, Istituto FMA 
19813. 

DELEIDI Anita - KO Maria, Sulle orme di Madre 
Mazzarello, donna sapiente, Roma, Istituto 
FMA 1988 (Tradução em língua francesa, 
inglesa, portuguesa). 

CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee 
di uno stile educativo, in RUFFINATTO Piera – 
SE ́I ̈DE Martha (a cura di), L’arte di educare nello 
stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e 
prospettive, Roma, LAS 2008,  213-246. 

KOTHGASSER Alois - LEMOYNE Giovanni Battista - 
CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica Mazzarello. 
Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996 
(Reedição dos textos). 

POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello. 
Donna capace di servizio all’umanità nella Chiesa 
del suo tempo, in CONFEDERAZIONE 
MONDIALE EXALLIEVE /I DELLE FIGLIE 
DI MARIA AUSILIATRICE, Prima Assemblea 
confederale Ordinaria, Rocca di Papa (Roma) 1-
6 marzo 1991, Roma, SGS 1991, 80-99. 
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Outros  subsídios: 
 
Con i giovani sulle vie del mondo, Roma, Istituto FMA 2012. 
O’BYRNE Máire, Journeys to the heart. In the company of Maria 
Domenica Mazzarello, Makuyu (Kenya), Paulines 2014. 
KO Maria – RUFFINATTO Piera, A mão de Deus trabalha em ti. O 
acompanhamento na vida de Dom Bosco e de Maria Domingas 
Mazzarello. - Roma, Istituto FMA 2014. 

 

Nota:  

 

Para as fontes (em língua italiana) e outros estudos sobre Sta. 
Maria Domingas Mazzarello pode ser útil o site do: Centro 
Studi sulle Figlie di Maria Ausiliatrice  (CSFMA): 
http://centrostudifma.pfse-auxilium.org/it/index.cfm 
 
Neste link encontra-se um rico material documentário 
digitalizado sobre S. João Bosco, Sta. Maria Domingas 
Mazzarello e o Instituto das FMA.  O material está 
organizado em: Fonti, studi e saggi. (Fontes, estudos e 
ensaios). 

 

 
 
 

http://centrostudifma.pfse-auxilium.org/it/index.cfm

