
Mãe Margarida

A Mãe de D.Bosco



Nasce em 1° de Abril de 1788 em Capriglio, Itália, sendo 
baptizada no mesmo dia na igreja paroquial. Permanece em 
Capriglio até ao casamento, ali celebrado com Francisco 
Bosco. 



Casa-se, em 1812, 
com Francisco 
Bosco. 
Francisco tem 27 
anos, é viúvo, com 
um filho de três 
anos, António, e 
tem a mãe doente 
aos seus cuidados. 

No ano seguinte 
nasce José e em 
1815 João (o futuro 
Dom Bosco). Juntos 
transferem-se para 
os Becchi, distrito 
de Castelnuovo 
d'Asti. 



Com a morte prematura do marido, Margarida, com 29 anos, deve 
enfrentar sozinha o governo da família num momento de grandes 
dificuldades, assistir a mãe de Francisco e o seu filho, António; depois, 
educar os próprios filhos José e João.



Margarida era uma mulher de 
grande fé. Deus estava sempre 
acima de todos os seus pensa-
mentos e sempre em seus lábios 

Tendo ouvido o sonho de 
Joãozinho aos nove anos, ela é a 
única da família que consegue 
interpretar esse sonho:
"Quem sabe,  se tu não virás a  
ser sacerdote".
Desde esse sonho, acompanha 
com especial cuidado a 
educação do seu filho mais 
novo. Permite-lhe então que 
fique com outros garotos pouco 
recomendáveis, para que, com 
ele, se comportem melhor. 



A educação que lhe vai transmitindo era de tal modo eficaz 
que um dia em que o pequeno João Bosco fez uma asneira 
em casa, partindo uma vaso de compota, consciente do seu 
erro arranja uma vara e oferece-a à mãe para que o castigue.



Recebido em casa dos 
Moglia, João Bosco mostra já 
aí  a sua boa educação, o seu 
espírito de trabalho e a sua 
boa índole, qualidades que 
bebera de sua mãe.

A hostilidade de António em 
relação aos estudos de João 
obriga-a a afastar-se do filho 
menor para que este  possa 
estudar.



A educação cristã e a oração 
foram sempre uma 
constante na educação de 
Mãe Margarida para com os 
seus filhos.



Embora pobre nunca deixou de ajudar os pobres que lhe batiam à porta, 
educando assim  filho mais novo ao amor pelo próximo.



Acompanha o crescimento dos três filho, de temperamento muito diferentes, 
com os mesmos critérios, mas com métodos diversos. Ensina-lhes o catecismo e 
prepara-os para se aproximarem da primeira comunhão.



No dia em que João Bosco é ordenado, Margarida chama-o  e diz-lhe em 
privado:
-Meu filho, lembra-te que começar a celebrar Missa é começar a sofrer.
E mais tarde adverte-o:
- Se um dia te vieres a tornar um padre rico, nunca mais  te virei visitar!



Acompanha com especial amor Joãozinho até ao sacerdócio. Depois, deixando 
a própria casa no Colle, acompanha-o na sua missão entre os jovens pobres e 
abandonados, de Turim .



No Oratório. durante dez anos, a sua vida  confunde-se com a do filho e com os 
inícios da Obra salesiana: é a primeira e principal Cooperadora de Dom Bosco. 
É, sem saber, "co-fundadora" da Família salesiana



Ao pedido do Pe.João Bosco para a acompanhar na sua obra com os rapazes, 
responde assim:
"Se acreditas que essa é a vontade do Senhor, estou pronta a vir".
A presença de Mãe Margarida transforma o oratório numa família. Ele foi, de 

facto, a primeira cooperadora de D.Bosco na sua missão educativa.



Morre em Turim, atingida pela pneumonia, no dia 25 de 
Novembro de 1856 aos 68 anos. Acompanham-na ao 
cemitério muitos jovens, que a choram como se chora por 
uma Mãe. Gerações de salesianos a chamaram e a 
chamarão de Mãe Margarida. 

Em 23 de 
Outubro de 2006 
a Igreja 
reconhece a 
heroicidade da 
vida e as 
virtudes de Mãe 
Margarida
e declarou-a 

Venerável.

Segue-se agora o 
processo de 
beatificação e de 
canonização.



Mãe Margarida assumiu as tarefas do 
quotidiano como um caminho de santificação.

Para esta Mãe, a santificação não consistia em 
fazer coisas extraordinárias, mas sim em fazer de 
maneira extraordinária as coisas ordinárias do 
dia a a dia.

Foi este o segredo da sua santificação que 
também foi bem compreendido e posto em 
prática pelo jovem Domingos Sávio, aluno de 
D.Bosco e também educado sob a influência de 
Mãe Margarida.



Deus, Pai bom e misericordioso,
que entregaste à  Família Salesiana
a  mãe de S. João Bosco,
Mãe Margarida,
para que ela seja o exemplo luminoso
que guie os nossos lares.

Pedimos-Te que ela fortaleça o pai na sua missão,
para que dê exemplo amoroso e apoio fiel a seus filhos.

Que ela encha o coração da mãe
de amor e de ternura para guiar os seus filhos até a Ti.

Entregamos-Te os nossos lares e os nossos filhos.

Que a Família Salesiana
seja sempre fiel ao Teu amor.

Peço-Te, por sua intercessão, que  me concedas
a graça de….. (fazer o pedido)
Venerável Mãe Margarida, roga por nós.
Ámen.

ORAÇÃO A MÃE MARGARIDA



25 de Novembro de 2007

Dia de Mãe Margarida
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