
Venerável 

Mãe Margarida 
Occhiena



Na vida de Dom Bosco, desde o seu nascimento até à 
materialização dos seus sonhos, nenhum biógrafo, nenhum 

registro histórico, pode abrir mão da significativa presença de 
Margarida Occhiena, sua mãe, cuja memória celebramos a 

25 de novembro. 

A santidade de Margarida Occhiena não é o resultado de 
eventos extraordinários, mas sim de uma vida humilde, discreta, 

vivida em harmonia com os valores do Evangelho.



A presença marcante de Margarida Occhiena foi definitiva 
para que Dom Bosco, nas bases do seu projecto, colocasse 
como pilares de sustentação a familiaridade, o “espírito de 

família” e a busca pela santidade. 

O Exemplo de amor, aceitação, confiança e apoio de Mãe 
Margarida demonstravam a importância dos princípios 

evangélicos e da família na formação de novas pessoas, de “bons 
cristãos e honestos cidadãos”.



Tendo ficado viúva, após cinco anos de vida em comum com 
Francisco Bosco, viu-se obrigada, completamente só, a assumir 

uma tarefa de grandes desafios e obstáculos: a administração de 
uma família com quatro membros.



O seu amor ao Senhor era tão intenso que 
formou nela um coração de mãe santa. 

Educadora sábia, soube conciliar 
maternidade e paternidade, doçura e 

firmeza, vigilância e confiança, 
familiaridade e diálogo, educando os 
filhos com amor carinhoso, paciente e 

exigente.

Atenta ao modo de ser de cada um, confiava nos 
meios humanos e no auxílio divino. Ajuda a 

crescer três rapazes de temperamento muito 
diverso com os mesmos critérios, mas com 

métodos diferentes. Ensina-lhes a catequese e 
prepara-os para receber a primeira comunhão.



Depois de escutar o sonho dos 
nove anos dos lábios do próprio 
Joãozinho, é a única que tenta 
interpretá-lo à luz do Senhor: 
«Quem sabe se não vens a ser 

padre?». 

A hostilidade de António por 
causa dos estudos de João 

obriga-a a ficar longe do filho 
mais novo para que ele possa 

estudar. 



Acompanha-o sempre até à ordenação sacerdotal. Naquele dia 
pronuncia umas palavras que ficarão gravadas no coração de Dom 

Bosco por toda a vida.



Quando em 1846 Dom Bosco cai 
gravemente doente, Margarida 
vai assisti-lo, dando-se conta do 

bem que ele faz aos rapazes 
abandonados. Ao seu pedido para 

ficar sempre ao seu lado, ela 
respondeu: «Se vês que essa é a 
vontade do Senhor, estou pronta 

para ir». 



A presença de Mãe Margarida transforma o Oratório numa 
família. Durante dez anos a sua vida confunde-se com a do 

filho e com o início do Obra salesiana: é a primeira e principal 
cooperadora de Dom Bosco; torna-se o elemento materno do 
sistema preventivo; é, sem o saber, «cofundadora» da Família 

Salesiana.



Nas diversas circunstâncias  da sua 
vida, ela nunca deixou  de reflectir, 

com os seus filhos, sobre os 
ensinamentos de Deus, sobre a 
missão de cada um na busca da 

salvação.

Mesmo não tendo sido alfabetizada, 
Mãe Margarida, na sua sabedoria 
adquirida nas dificuldades da vida, 
faz-se educadora, com um projecto

de maternidade que sintoniza 
humanidade e santificação.



Ao exercer o papel de mãe para os 
órfãos de Valdoco, foi a cooperadora 
mais eficiente do seu filho: prepara a 

refeição, varre, lava, costura e 
remenda. Mais ainda: encoraja, 

educa e, na medida das suas 
limitações, mas na grandeza do seu 
coração, testemunha a Palavra de 

Deus.



JOAO PAULO II declarou-a VENERÁVEL em 23 
de outubro de 2006.

Nós vos agradecemos, ó Deus nosso Pai,
porque fizestes de Mãe Margarida mulher 
forte e sábia, mãe heroica e educadora 
perspicaz.
Concedei-nos a alegria de vê-la glorificada, 
a fim de que brilhe para todos
o caminho da santificação vivido no dia a 
dia e no humilde serviço ao próximo.
Concedei, por sua intercessão, as graças que 
vos pedimos com coração confiante.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Oração para obter a Canonização da Venerável Margarida 
Occhiena, Mãe de Dom Bosco



Maria José Barroso
Coordenadora Provincial ASC - 2016
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