


Olá amigas e amigos de Madalena Morano!

 

 A vida é uma dádiva preciosa que recebemos ao nascer. Em 
retribuição a esse presente de Deus, cada um de nós precisa trilhar um 
caminho de amor, bondade e alegria. Essa foi uma das principais mensagens 
que nos deixou nosso querido Dom Bosco, que fez de sua própria vida um 
caminho de fé e dedicação ao próximo, que inspirou e ainda inspira as 
ações de muitas pessoas em todo o mundo.

 Um exemplo dessa força inspiradora é a bem-aventurada 
Madalena Morano, que desde pequena descobriu sua vocação, tornado-se 
uma verdadeira “mestra da fé”. A revistinha em suas mãos conta a história 
dessa importante irmã que ajudou a construir as fundações da Família 
Salesiana. É uma história de muito trabalho e esforço, mas também de 
grandes conquistas e realizações. É a história de alguém que encontrou 
sua vocação pessoal ao seguir o chamado de seu coração.

	 Esperamos	que	você	goste	desta	pequena	biografia	de	Madalena	
Morano. Uma revista cheia de cor e dinamismo, criada especialmente para 
você.

 

Boa leitura a todos e até a próxima!



um novo dia 
de aula se inicia 

numa escola 
salesiana...

bom dia, 
turma!

olá, marina! 
boa tarde!

olá, irmã glória! 
boa tarde para a 
senhora também!

notei 
que você estava 

aí pensativa! posso 
ajudar em alguma 

coisa?

 ainda falta bastante 
tempo pro vestibular, 
mas eu gostaria de já 
saber qual caminho 

seguir.

na sua 
idade essas 

dúvidas sobre 
que profissão 

escolher 
são muito 
comuns.

ah, não se 
preocupe, 

marina! 

sobre que 
curso fazer, 
que carreira 

escolher.

tudo 
beleza!

eh, a senhora 
tem razão. ando 
meio preocupada 

com o futuro!

tudo joia, 
graças a deus!

3 



o importante é você 
escutar seu coração. 
é escolher um caminho 

que lhe fará feliz!

a gente tem que 
descobrir qual é 
nossa vocação, 

não é?

isso mesmo! 
a palavra vocação significa 

“chamado”. e um bom caminho 
para a pessoa ser feliz e 

realizada é seguir o chamado 
de seu coração.

é uma história 
muito interessante, 
você vai gostar...

eu 
adoraria, 

irmã! 

um exemplo disso 
é a bem-aventurada 

madalena morano. quer 
que eu lhe conte a 

história dela?
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mas aqueles eram tempos 
conturbados e a região passava 
por guerras e disputas políticas.

madalena morano 
nasceu em 15 de novembro de 1847 

em chieri, povoado do piemonte, região 
que fica no norte da itália 

de hoje.

seu pai, francisco, 
tinha uma pequena loja de 

tecidos, e sua mãe, catarina, 
trabalhava tecendo no tear.

em 1848, o próprio 
francisco morano acabou se 
alistando como voluntário.
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ao retornar da guerra em 
1850, ele decidiu se mudar 

com a esposa e os filhos para 
a vila de buttigliera d’asti, 

onde viviam os avós de 
madalena. 

na época, a família morano 
já somava francisca de 13 anos, 

pedro de 5, madalena de 3 e josé 
que tinha apenas poucas 

semanas de vida.

aquela foi uma decisão 
acertada, pois com os 

carinhos e cuidados dos avós, os 
primeiros anos passados no novo 

lar foram mais felizes e 
tranquilos para todos. 
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para a alegria de 
madalena, em 1854, ela 

pôde entrar para escola 
e iniciar o ensino 

fundamental.

em 1855, o 
inverno foi dos mais 

impiedosos. a neve veio 
intensa e os ventos eram 

congelantes, faltou comida 
e muitas pessoas 

adoeceram.

enquanto 
isso, catarina 

morano e sua filha 
mais velha, francisca, 

trabalhavam com 
afinco no tear.

mas a calma vida da 
família morano sofreria 

uma reviravolta! 
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enfraquecido pelos anos da guerra, 
o pai de madalena não resistiu, falecendo 

após uma forte pneumonia. 

um mês depois, a 
bela e trabalhadora francisca 

também faleceu.

foram golpes muito 
fortes para catarina morano, 

que caiu em desespero!

ela agora tinha que cuidar do 
sustento seu e de seus filhos, 

pedro de 10 anos, madalena de 8, 
josé de 5 e úrsula de 1 ano e meio.
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naqueles dias 
difíceis, catarina recebeu 
o apoio dos parentes mais 

próximos e também do padre 
vaccarino. 

amorosa, a 
pequena madalena 

desejava crescer logo 
para poder ajudar 

mais à sua mãe. 

mas o verdadeiro 
conforto era dado pela 

filhinha madalena, que lhe 
dizia carinhosamente: 

não chore mais, 
mamãe! papai e 

francisca estão 
no céu rezando 

por nós!
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com fé em deus, 
catarina conseguiu se 
reerguer, passando a 
trabalhar dia e noite 

no tear.

e embora tivesse 
apenas 9 anos, ela passou a 

acompanhar a mãe no trabalho 
de tecelã, assumindo o tear 
que havia sido de francisca.

na época, 
madalena já ajudava 
bastante nas tarefas 

da casa.

amorosa e 
obediente, a menina 
varria a casa, lavava 
a louça e ajudava a 
cuidar da irmãzinha 

úrsula.
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nossa! 
tão pequena ela já 
tinha que trabalhar 

tanto!

pois é, marina, 
naquele tempo a 

vida era difícil e muitas 
vezes mesmo as crianças 

pequenas tinham que 
trabalhar.

 felizmente a 
maior parte delas 

passa o tempo 
brincando e 
estudando. 

de qualquer forma, 
para madalena morano a vida 

seguiu com muito trabalho, mas 
também com muita alegria e fé. 

então, em 1857, 
aconteceram três 

fatos que marcaram 
definitivamente seu 

destino!

embora ainda hoje 
algumas crianças 
sejam obrigadas a 

trabalhar,
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o primeiro fato marcante 
aconteceu quando madalena 

voltava com sua mãe de chieri, 
onde elas tinham ido vender 

as peças feitas no tear.

na bolsa, 
catarina trazia 

o resultado de um 
mês de trabalho. 

era o 
dinheiro que 
garantiria o 
sustento de 
seus filhos.

porém, ao 
passarem pela 

ponte que leva à vila 
de buttigliera, madalena 

e a mãe foram 
surpreendidas 

por ladrões

catarina gritou 
por socorro. já 
madalena evocou 
um auxílio mais 

específico: ajudai-me 
são josé!
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naquele 
momento, surgiu 

na estrada um 
homem. 

parecia ser um 
carpinteiro, considerando 

as ferramentas que 
carregava...

pegos de surpresa, 
os ladrões fugiram!

aliviadas, mãe e filha 
agradeceram a 

deus pelo homem 
ter aparecido.

minutos depois, ao 
chegarem a seu destino, 

mãe e filha viraram-se 
para agradecer ao 
bondoso senhor.

não temam! 
eu as acompanharei 

até sua vila.

ele, porém, havia 
desaparecido!
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aquele 
fato misterioso 

impressionou a jovem 
madalena, que passou a ter 

uma devoção especial 
por são josé.

sua fé também se 
aprofundou ainda mais, 

contribuindo para o segundo 
fato marcante daquele 

ano de 1857.

e este foi a 
primeira comunhão 

da menina, celebrada 
no dia 12 de abril, um 
domingo de páscoa. naquele dia em 

que se celebrava a 
ressurreição de nosso 

senhor, a jovem madalena 
jurou secretamente que 
seria “inteira de jesus”!
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então 
ela já sabia desde 
cedo qual caminho 

iria seguir?

de certa 
forma sim, 

marina.

na verdade, 
desde pequena 

madalena morano 
sentiu em seu coração 

a vocação para uma 
vida dedicada à 
obra de deus.

mas foram sua 
personalidade e 

os acontecimentos 
de sua vida que a 

ajudaram a descobrir 
qual seria o seu 

caminho.

e é aqui que 
entra o terceiro fato 

marcante de 1857, 
ocorrido um mês 
antes de madalena 
completar 10 anos. 
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num dia ensolarado de outono, 
a vila em que a família morano vivia foi tomada pelo alegre som de uma banda. 
eram os meninos de dom bosco que passavam por lá, em sua excursão festiva 

pelo piemonte.

acompanhada de seu irmão pedro, do alto de 
uma árvore, madalena observava a bela festa. no centro de tudo estava o 
verdadeiro maestro: dom bosco, que duas décadas mais tarde mostraria a 

madalena seu caminho definitivo!
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o fato é que a 
mesma alegria dos 

meninos de dom 
bosco, a jovem 
morano também 

trazia em si.

e ela ainda gostava 
muito de ir à escola, 
destacando-se por 
sua criatividade e 
sua dedicação.

reconhecendo as 
qualidades da menina, a 

professora rosa girola 
passou a contar com ela 
para cuidar da numerosa 

turma.

as salas de aula 
então reuniam alunas 
de diferentes idades, 

e madalena acabou 
se tornando a 

“professorinha” 
das menores.
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eh, a senhora 
tem razão. ando 
meio preocupada 

com o futuro!

eh, a senhora 
tem razão. ando 
meio preocupada 

com o futuro!

naquele 
momento, surgiu 

na estrada um 
homem. 

foi então que 
a jovem descobriu sua 
vocação profissional: 

seria professora!

com isso, ela passou 
a se empenhar ainda 

mais em seus 
estudos.

sua dedicação foi 
recompensada quando, 

em 1861, padre vaccarino 
abriu uma escola maternal 

para as crianças 
pequenas da vila.

e o sonho de 
madalena não parou 
ali! incentivada pela 

professora rosa, ela 
estudou e passou nas 

provas para poder 
lecionar no ensino 

fundamental.

num dia ensolarado de outono, 
a vila em que a família morano vivia foi tomada pelo alegre som de uma banda. 
eram os meninos de dom bosco que passavam por lá, em sua excursão festiva 

pelo piemonte.

acompanhada de seu irmão pedro, do alto de 
uma árvore, madalena observava a bela festa. no centro de tudo estava o 
verdadeiro maestro: dom bosco, que duas décadas mais tarde mostraria a 

madalena seu caminho definitivo!

ele, porém, havia 
desaparecido!
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com isso, em 1866, a jovem madalena 
morano recebeu uma carta da prefeitura de 
montaldo turinês, oferecendo-lhe a vaga de 

professora no ensino fundamental.

embora seja próxima a buttigliera, 
a vila de montaldo fica no alto de 
um monte, o que na época tornava 
inviável morar numa vila e ir todos 

os dias trabalhar na outra. 

assim, aos 19 anos, entre 
muitas lágrimas, madalena 

deixou a casa de sua família 
para ir em busca de seu 

destino!
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muito querida, a 
“senhora professora” 

também visitava os 
doentes e fazia 
outros atos de 

caridade. 

mas a 
jovem e afetuosa 
professora logo 

conquistou o respeito 
e o carinho de 

todos.

em seus primeiros 
meses em montaldo, 

madalena morano 
sentiu-se um tanto 

rejeitada.

às alunas de 7 e 8 
anos, além de ler e 
escrever, somar e 

subtrair, ela ensinava 
os valores cristãos.
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ela era mesmo 
muito bondosa e 

dedicada!

com 
certeza, 
marina.

ela ia à missa todos 
os dias e ajudava na 

vida paroquial, dando 
aulas de catecismo 
para as crianças. 

em 1868, 
tendo sido aprovada 
em um novo exame, a 

jovem mestra passou 
a dar aulas para 

alunas de 9 e 
10 anos.

muito respeitada, 
em 1872, ela recebeu o 

convite da prefeitura para 
também dar aulas para 

turmas de meninos.

nos anos em que 
viveu como professora em 
montaldo, madalena levou 

uma vida virtuosa e 
modesta. 
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mais uma vez, todo 
seu trabalho e dedicação 
foram recompensados! 
afinal, quando madalena 
tinha 30 anos, ela pôde 
realizar dois sonhos. 

o primeiro 
tinha a ver com 

sua mãe.

após décadas trabalhando 
no tear, catarina estava com as 

vistas e as mãos calejadas, e tudo 
que a boa senhora desejava era 

uma casinha para descansar.

assim, apesar do 
salário modesto, madalena 

conseguiu poupar o bastante 
e comprar para sua mãe uma 

casinha com quintal e até uma 
pequena vinha.
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já o segundo sonho de madalena era mais antigo. 
ele vinha do domingo de páscoa em 1857, quando a então 

menina fazia sua primeira comunhão e jurava secretamente 
“ser inteira de jesus”.

e este belo sonho veio a se 
realizar vinte e um anos depois, 

quando em 1878 madalena viajou a 
turim, aonde foi se encontrar com 

dom bosco. 

alguns instantes bastaram 
para o pai da família salesiana 

perceber que presente precioso 
nossa senhora lhe havia trazido!
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mas o fato é que o 
caminho de madalena 

morano já estava 
traçado!

a notícia, porém, 
causou alguma 
tristeza em sua 
mãe, que teria a 
filha ainda mais 

distante.

a decisão estava 
tomada: madalena seria 

uma irmã salesiana!

isso sem falar nos 
moradores de montaldo, que 
lamentaram profundamente a 

perda da “senhora 
professora”.

seu destino era 
mornese, onde há seis 

anos havia sido fundada 
a congregação das 

filhas de maria 
auxiliadora.
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ao chegar à sede 
da congregação, 

madalena foi recebida 
de braços abertos por sua 

superiora, a incansável 
madre mazzarello.

modesta e muito religiosa, a 
noviça não teve dificuldades em se 
adaptar à nova vida. assim, em 1879, 
ela já fazia seus primeiros votos 
e, em 1880, os votos perpétuos, 
tornando-se uma irmã salesiana.

assumindo funções 
de professora, irmã 

morano tornou-se uma das 
principais cultivadoras do 

sistema salesiano de ensino 
criado por dom bosco: 

o sistema preventivo.
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mas aqueles não foram 
só tempos de alegria. para a 

tristeza de todos, em maio de 1881 
madre mazzarello veio a falecer. 

em seus últimos momentos, a 
incansável madre tinha a seu lado irmã 

morano, a quem havia se afeiçoado e em quem 
via muitas virtudes pessoais e habilidades 

como mestra.

com isso, naquele mesmo 
ano, irmã morano foi enviada à 

montanhosa ilha da sicília, onde ela 
dirigiria uma das obras salesianas.

mesmo tendo perdido 
sua grande orientadora, a 

missão das salesianas crescia 
e frutificava cada vez mais 
pela itália e pelo mundo. 
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e ao retornar à sicília em 1886, 
madre morano tinha a importante 
função de coordenar todas as 

obras salesianas na ilha.

chamada a turim em 1885, ela 
ajudou na reestruturação da 
congregação das filhas de 

maria auxiliadora.

a casa dirigida pela incansável madre 
morano logo se multiplicou em escola 

dominical, internato para moças e 
escola pública.

com isso, a dedicada salesiana tinha 
que se desdobrar nas funções de 
diretora e professora, às vezes 
também cozinheira e lavadeira.
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nos últimos anos de 
vida, mesmo sofrendo de 

fortes dores causadas por 
uma doença, ela jamais perdeu a 
motivação e doçura que sempre 

a caracterizaram.

sob a supervisão daquela 
verdadeira “mestra da fé”, 

a missão salesiana na ilha multiplicou-se 
por dez, levando o conforto espiritual 

e às vezes também material aos sofridos 
habitantes da sicília.

muito dedicada e 
sempre amável, séria sem 

jamais perder a alegria, madre 
morano era um exemplo para 
suas irmãs, noviças e alunas.
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tendo 
falecido em março de 

1908, por sua dedicação, 
seu trabalho e seu genuíno 

amor cristão, madalena morano 
foi declarada venerável em 

1988 e bem-aventurada 
em 1994.

sua bela trajetória 
é um exemplo de que 

seguir o chamado de nosso 
coração é o melhor caminho 
para sermos felizes e nos 
realizarmos plenamente!

 e é 
isso que 

vou fazer: 
escutar meu 

coração e seguir o 
caminho de minha 

vocação!

que deus 
a ilumine em 

sua escolha, 
marina!

obrigada, 
irmã glória.

a senhora tem 
toda razão, irmã.
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a história e o exemplo de madalena morano nos mostram que o 
caminho da fé e da humildade, do amor ao próximo e da dedicação à 

comunidade é o único verdadeiro caminho!

e é isso que professam, 
a cada novo dia, as obras e as 

escolas salesianas espalhadas 
por todo o mundo!
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A história de Madalena Morano nos 
mostra que seguir o chamado de nosso 

coração é um bom caminho para a 
bondade e a felicidade, pois em cada 

um de nós há uma vocação para o amor 
e a dedicação ao próximo.




