
O PERCURSO VOCACIONAL DE MADALENA MORANO 

 

Os Morano era uma família nobre do Piemonte, mas decaída. O seu lema era um verdadeiro 

elogio ao empreendedorismo, à força inata e à resiliência: "Etiam neglectae virescunt". 

(Florescem espontaneamente). O jovem Francisco Morano apaixonara-se por Catarina Pangella 

de origem modesta. Era um amor não aceite pela sua família e, por isso, foi deserdado. 

Francisco deixou Turim e, em situação precária, depois de constituir família, trabalhou como 

comerciante e adaptou-se até mesmo aos trabalhos mais humildes e simples. A 15 de novembro 

de 1847 nasce em Chieri Madalena e é batizada na paróquia de Santa Maria della Scala. 

Para obter um salário fixo e também por espírito patriótico, Francisco partiu, em 1848, como 

voluntário para a guerra entre a Saboia e os Habsburgo e regressou em 1854 com graves 

problemas de saúde. A família transferiu-se para Buttigliera com esperança de encontrar 

melhores condições de vida.   

Madalena viveu a sua infância na companhia do Pedro, seu inseparável irmão, dois anos 

mais velho que ela. Uma relação fraterna que lhe deu conhecimento e familiaridade com o génio 

masculino. Ela desafiava os rapazes na corrida e vencia-os, a ponto de lhe chamarem: o capitão 

da corrida, a guerreira. Madalena possuía uma personalidade viva, forte e enérgica, capaz de 

florescer sempre e em toda a parte, como se lia no brasão de armas da linhagem de origem. Com 

a história de amor de seus pais, Madalena aprendeu que o verdadeiro amor se conquista com a 

renúncia, e o sacrifício por um bem maior. O amor passa sempre pelo caminho da kenosis, do 

abaixamento. Caso contrário, poderia, sem querer, esconder algumas migalhas de amor-próprio 

e de auto-afirmação. Por amor à sua mãe, o pai Francisco preferiu a pobreza e renunciou à 

nobreza e aos laços da sua família. 

Esta experiência torná-la-á mais sensível à escolha de Jesus que, por amor, se fez pobre para 

assumir a condição humana (cf. Fil 2) e resumirá o seu ideal com: "Custe o que custar". A mão 

de Deus acompanhou-a desde pequena e forjou-a. A morte do pai e do irmão Francisco no 

espaço de um mês deixou a família em condições difíceis. Madalena não pôde continuar a 

frequentar a escola, para se dedicar ao trabalho. Como forma de sobrevivência, a mãe vendia no 

mercado o que a filha realizava com a sua atividade. Entretanto, nos intervalos do trabalho, 

Madalena tirava o catecismo do seu avental, lia e meditava. Contudo, o sofrimento marcara-a 

muito e, fisicamente enfraquecida, já não sorria. 

O Padre Francisco Pangella, sacerdote primo da mãe, apercebeu-se da situação, falou com a 

mãe, e garantiu um contributo económico à família e isso permitiu que ela pudesse retomar a 

frequência da escola. Ofereceu-lhe também um piano e deu-lhe lições de italiano. Foi para 

Madalena um sinal concreto da Providência que cuida dos mais necessitados. Empreendedora 

como era, Madalena aprendeu a confiar e a deixar-se cuidar por Deus através das mediações 

inesperadas e a ser moldada por Ele. Quando regressava a casa, ajudava a mãe nas tarefas 

domésticas com grande sentido de responsabilidade. 

  A sua professora, Rosa Girola, viu nela um talento educativo especial e ajudou-a a cultivá-

lo, entregando-lhe os alunos mais pequenos, necessitados de cuidado e atenção. Madalena sabia 

como animá-los, corrigi-los e educá-los com trato paciente. Os acontecimentos vividos e a ajuda 

recebida deixavam entrever a semente de Deus que se manifesta como Deus na entrega 

confiante, e não apenas com o esforço humano. Enquanto isso, em 1857, recebeu a sua primeira 

comunhão. Foi um encontro decisivo que a marcou para toda a vida. Com outras duas amigas, 

entre as quais Olimpia Stura, decidiu fazer penitência, como os grandes mártires relatados nos 

manuais de ascetismo da época, tendo como referência São Luís. Uma mãe das meninas, 

percebeu e avisou o pároco que as chamou para o martírio da vida quotidiana com as suas 

cruzes não escolhidas, mas aceites. Em junho do mesmo ano, morria um outro irmão e 

Madalena continuou o seu calvário ao lado de sua mãe sofredora. No outono daquele mesmo 

ano, Dom Bosco passou por Buttigliera com a banda dos rapazes. Empoleirada numa árvore 

com o seu irmão Pedro, Madalena viu-o pela primeira vez e o seu nome ficou-lhe gravado como 



por magia. O empenho na vida espiritual tornava-a cada vez mais reflexiva e desejosa por fazer 

o bem, especialmente aos pequenos. E abriu-se-lhe a estrada. 

Don Vaccarino, seu pároco de Buttigliera, queria abrir uma escola infantil paroquial e, em 1862, 

Madalena, com menos de quinze anos, foi contratada como boa educadora, competente, 

sorridente, exigente, mas compreensiva. Em 1864, depois de conseguir o diploma de ensino, 

sentiu que o Senhor a chamava para a vida religiosa. Mas, ao mesmo tempo, sentia obrigação 

forte de ajudar a família e, depois de ter falado com o pároco, manteve em segredo com Deus o 

seu desejo, esperando por tempos mais propícios e tranquilos. 

Em 1866 foi contratada como professora em Montalto numa escola municipal masculina. 

Longe de casa, mas unida à dor da família, assim tão provada, superou toda a dificuldade com a 

oração, a missa diária, a visita ao Santíssimo e a Via Sacra, devoção adquirida pela mãe, após a 

morte do pai, em quem lia a oferta do sofrimento na sua existência humana. 

Em 1868 chegou um novo pároco: Dom Ferdinando Trinchieri, que se tornou o seu diretor 

espiritual. Apesar de ser mais estimada que o prefeito pelo pároco da aldeia, Madalena era 

muito dócil em se deixar acompanhar. Em 1877, depois de mais de dez anos de trabalho e de 

economias, conseguiu satisfazer o desejo da sua mãe: ter uma casa e um pequeno terreno para 

habitar. Aos trinta anos ela podia, então, realizar o sonho da mãe e o dela. Nas suas férias de 

verão com a família, encontrou-se com uma das suas alunas e amiga que lhe confidenciou com 

alegria que entraria para as Filhas de Maria Auxiliadora. Foi mais um toque de graça que a 

orientou. 

Madalena comunicou também à mãe o desejo de se consagrar ao Senhor e iniciou um tempo 

de discernimento. Pediu a algumas congregações religiosas para ser recebida. Mas as respostas 

tardavam, muitas vezes o motivo tinha a ver com a sua idade avançada. Em 1878, estando em 

Turim, decidiu entrar no Santuário de Maria Auxiliadora para desabafar a sua deceção diante da 

Virgem e, estando a rezar, teve uma luz: por que não perguntar a Dom Bosco? E assim foi: 

encontraram-se os dois e ela pôde contar a sua vida, o seu desejo de Deus e as recusas recebidas.  

Depois, com sorriso alegre e jovial, Dom Bosco disse-lhe: «Queres em clausura? o breviário 

cairia de tuas mãos! Vai antes para as Filhas de Maria Auxiliadora». Madalena percebeu e 

respondeu com uma risada franca e aberta. O toque da graça, semeado anos a fio em seu 

coração de criança, deixou-a imediatamente confiante e tranquila. Dom Bosco, que já tinha 

auscultado o coração de Madalena, não lhe perguntou a idade, mas apresentou-a de imediato a  

Dom Giovanni Cagliero, diretor geral do Instituto nascente das FMA. Em Turim, Madalena 

teve oportunidade de ouvir falar de Madre Mazzarello à Irmã Elisa Roncallo, diretora com 

apenas 22 anos, na comunidade próxima do Santuário de Maria Auxiliadora. 

Madalena chegou a Mornese no dia 12 de agosto do mesmo ano para os exercícios espirituais. 

Dom Bosco também estava presente e, por isso, pôde encontrá-lo uma vez mais. Poucas 

palavras, olhares profundos, um sorriso e o empenho de querer fazer-se santa! A Irmã Petronilla 

Mazzarello, que estava ao lado da Morano desde os primeiros dias da sua entrada no Instituto, 

afirma que ela tinha uma vocação salesiana sólida. A Providência tinha-a, realmente, preparado 

ao longo dos anos através de acontecimentos, de acompanhantes de grande sentido humano e 

espírito de fé que lhe deram oportunidade de crescer no amor de Deus e no dom de si na paixão 

educativa e evangelizadora. 

No tempo da formação, em Mornese, para ter a certeza de que não havia nenhuma 

ambiguidade nem afirmação de si mesma no seu coração, a mulher adulta que era, com muitas 

qualidades de animação e muito consciente das suas convicções e opções, recordando, talvez o 

título mariano da sua paróquia, onde ela fora batizada, ou seja, “Santa Maria della Scala” para o 

seu caminho espiritual escolheu a escada segura da humildade. Nela está incluído o paradoxo do 

seguimento cristão: para subir, é preciso abaixar-se e, descendo, a graça levanta-nos. Assim, 

com a obediência e a submissão, a vida da fraternidade verdadeira, a pobreza e a expropriação 

de si mesma e das suas coisas, ela foi-se preparando para o dom generoso a Deus e à missão. 



O seu apostolado salesiano em Mornese começou depressa: após vinte dias da sua chegada, 

Madre Mazzarello nomeou-a professora da escola das internas e, desde 1879, continuou em 

Nizza como professora do liceu. Madre Mazzarello acompanhava-a, formando-a no desapego e 

na generosidade. 

A 4 de setembro de 1879, fez a sua primeira profissão. Foi nessa ocasião que Madre 

Mazzarello lhe disse: «Amemo-Lo de verdade, irmã Madalena! Amemos a Jesus! Trabalhemos 

só por Ele, sem qualquer atenção a nós mesmas!» A intervenção de Deus, que a foi moldando 

em criança, recordava-lhe uma vez mais a lei escrita no seu DNA: a verdade do amor está no 

sacrifício. De facto, a sua entrega foi total, sem reservas, sem medida, sem colocar obstáculos à 

graça, nunca! 

 


