
 

MOTIVAÇÃO 
 

Apraz-nos afirmar que fazer memória é um direito que nos assiste e 
um dever que nos engrandece. Para muitas pessoas, surge como 
normal e óbvio gostar de ouvir narrativas dos seus que os precede-
ram e de quem herdaram sinais que os identificam em maior ou 
menor grau. Assim sendo e, tendo presente que uma memória agra-
decida é reconhecimento dos dons de Deus, vamos relembrar a vida 
da primeira de uma série de Madres cujo ADN humano e carismá-
tico teremos possibilidade de conhecer ao longo deste ano celebra-
tivo dos 150 anos do Instituto que somos.  

 

PERFIL BIOGRÁFICO  
 

Natural de Cumiana, Turim, Caterina Daghero nasceu numa família 
de profunda religiosidade. A mãe, mulher de grande caridade, fale-
ceu quando ela tinha 12 anos, mas Caterina já apreendera dela o 
amor, a força e o dever do apostolado cristão. Sendo a única filha, 
assumiu o cuidado do irmão mais novo e o apoio ao pai. Aos 18 
anos, sentiu que Deus a chamava mais uma vez, pois já o sentira 
após a primeira comunhão, conforme confessou à prima Rosa. 
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Esta, que a precedera em Mornese, fazia-lhe vários convites e ani-
mava-a a seguir-lhe o exemplo mas não era fácil para Caterina aban-
donar a família e os lindos ambientes em que crescera. Além disso, 
achava Mornese uma terra sem projeção e, se algo tinha de atra-
ente, era a fama que dela irradiava a pessoa de Dom Bosco. 

Feitas as despedidas, a 16 de agosto de 1874, Caterina decidiu se-
guir o caminho que Deus lhe traçava e chegou a Mornese. Não lhe 
valeu encontrar ali a prima religiosa nem outras jovens da sua idade. 
A jovem Daghero sentiu imediatamente, ou acreditou sentir, uma 
invencível aversão por aquela vida de atividade intensa que tinham 
as postulantes e as irmãs; em vez de muitas horas na capela… o tra-
balho era muito. Era aquela a vida religiosa que tinha imaginado 
toda dedicada à oração, meditação e união com Deus? Ela não sa-
bia, nem sequer podia entender o programa de santidade de Madre 
Mazzarello, bem expresso na frase: “cada ponto seja um ato de 
amor de Deus”. Ainda não conhecia o que era o trabalho feito sob o 
olhar de Deus, com Ele e por Ele. Mas havia outro motivo: sentia 
muito forte a dor do desprendimento do pai e do irmão mais novo, 
João. Nunca pensou sofrer tanto longe deles. O seu baú tinha ficado 
no depósito perto da portaria e deixara-o aí de propósito; quando 
passava perto lançava um olhar de entendimento e consolava-se, 
ao pensar que em breve regressaria a casa. 

A sua prima Ir. Rosa dizia-lhe: “Caterina, sabes? É o demónio que te 
está a tentar”. Entretanto, passavam as semanas. Decidida a regres-
sar a casa com o seu baú ainda recheado de quanto trouxera, emba-
teu com a palavra enérgica, quase profética, de Madre Mazzarello, 
que a tinha recebido com tanta festa e talvez adivinhando que com 
ela entrava em Mornese uma nova graça do Senhor, uma nova força, 
uma nova luz para o nascente Instituto. Chegou a véspera da tomada 
de hábito e a jovem estava ainda com o mesmo sofrimento, não via 
verdadeiramente qual fosse a vontade de Deus. Este drama íntimo só 
acabou com a entrada no noviciado. 
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Caterina não falava muito mas era dotada de uma inteligência equi-
librada e muita humildade. Após o noviciado, fez os votos trienais 
com Dom Bosco e na companhia de D. Cagliero e D. Costamagna, 
ilustres missionários da primeira hora. Reconhecida a sua maturi-
dade, em agosto foi enviada para Turim onde era diretora a Ir. Elisa 
Roncallo. Recebeu de Madre Mazzarello a incumbência de reparar 
bem em tudo o que fazia Dom Bosco, que as ia orientando na mis-
são educativa com as jovens: “Tomem estas estampitas, saiam à rua 
e às crianças que encontrarem, dêem-lhes uma e convidem-nas a vir 
ao Oratório”. 

Como Vigária e directora em Turim, empenhou-se em preparar-se 
bem para a missão que lhe iam confiando. Dali passou a Saint Cyr, 
onde esteve 3 anos. Foi a Nizza Monferrato para os exercícios espi-
rituais anuais. No Capítulo aí realizado, foi eleita Vigária da Madre, 
em agosto de 1880. Após a morte de Madre Mazzarello, foi eleita 
Madre Geral, a 12 de agosto de 1881, ministério que desenvolveu 
até à morte, durante 43 anos. Tinha apenas 25 anos! A Regra pres-
crevia 35 anos mas o Fundador concedeu-lhe a dispensa. 

Como Madre Geral, relacionou-se com quatro Papas: Leão XIII, Pio 
X, Bento XV e Pio XI diante de quem revelou grande humildade nas 
catorze audiências realizadas bem como o seu amor de filha da 
Igreja e de salesiana de Dom Bosco. 

Entre as obras mais importantes no seu longo período de governo, 
referimos as novas fundações que consolidaram a presença do Insti-
tuto na Europa e na América e o fizeram chegar à África e à Ásia. Em 
1888 abriu-se a primeira casa FMA na Terra do Fogo, em 1891 a pri-
meira casa no Médio Oriente, em Belém. A primeira casa na África 
abriu-se na Argélia em 1893 e em 1922 as FMA chegaram à Índia, a 
Tanger. Na Europa é de referir a organização da primeira Escola Nor-
mal aprovada pelo Estado Italiano à frente da qual esteve Madre Emí-
lia Mosca. Várias foram as obras educativas a que Madre Caterina Da-
ghero deu impulso, assistida por grandes referências históricas do Ins-
tituto - Madre Emília Mosca, Madre Elisa Rocallo e Madre Enrichetta 
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Sorbone. O cuidado da formação religiosa e cultural das irmãs levou 
muitas FMA a obterem diplomas de professoras para poderem dedi-
car-se com competência ao ensino nas escolas de todos os graus, edu-
cando ao estilo de Dom Bosco. Além da instrução cultivava-se o ama-
durecimento humano e cristão das jovens, as irmãs partilhavam com 
elas a vida quotidiana e crescia-se em conjunto como numa família. 
Também o Oratório festivo teve grande incremento nas casas FMA 
nestes anos. O jogo e o teatro, a formação humana e cristã, os pas-
seios e a música, favoreciam as relações entre as jovens e as educa-
doras, formando “boas cristãs e honestas cidadãs”, como projetara 
Dom Bosco.  

Durante a primeira Grande Guerra – 1914-18 – Madre Daghero sus-
tentou a solidariedade prática em favor dos deslocados, órfãos, feri-
dos… convidando as comunidades a oferecer cuidados, abrigo, acon-
chego. Desenvolveram-se grandemente os Orfanatos e as obras de 
Assistência, espaços propícios a exprimir a ternura e a maternidade 
educativa às crianças e jovens em dificuldade. Em 1897 iniciaram-se 
em Novara os “Internatos para jovens operárias”. Foi também o 
tempo de abrir Dispensários, Hospitais e Leprosários, procurando 
chegar a todos os lugares onde as FMA podiam levar alívio e dar Jesus.  

De 1882 a 1923 Madre Daghero fez mais de 400 visitas! Embora can-
sada, irradiava sempre serenidade e alegria no seu olhar tão expres-
sivo, sempre disposta a consolar, escutar e ajudar. Visitou a América 
em dois longos períodos, no primeiro foi à Argentina, Patagónia, Uru-
guay, Paraguay e Brasil. No segundo período foi à Terra do Fogo, Chile 
e Perú, viagens extenuantes e incómodas e, dizem as memórias, que 
até os Salesianos se queriam encontrar com ela. 

O tempo do seu governo ficou marcado por processos de transfor-
mação e renovação a nível social, político e cultural, bem como por 
fortes marcas de liberalismo, socialismo e anticlericalismo. O 
mundo feminino oferecia preciosa mão-de-obra à crescente indus-
trialização, aparecendo também o movimento emancipalista pelo 
reconhecimento dos direitos civis das mulheres. A par disso, a Igreja 
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sobressaía pela vitalidade da sua fé, renovação espiritual e incre-
mento da atividade social e missionária distinguindo-se nessa área 
o Pontificado dos Papas acima rferidos.  

É também durante o governo de Madre Daghero que se dá a sepa-
ração efetiva dos bens e administração do Instituto FMA dos Salesi-
anos, ficando em comum o espírito e o fundador. Em 1906 o Reitor 
Mor deixa de ser o superior geral do Instituto, de acordo com o De-
creto da Congregação dos Bispos e Religiosos, de 21 de junho de 
1901. As Constituições de 1907 já referem a Madre como Superiora 
geral. Estes anos (1901-1907) foram de muito empenho e sofri-
mento da Madre e Conselho na tentativa de que a separação não 
acontecesse. Porém o grande desenvolvimento do Instituto e as no-
vas normas da Santa Sé em relação aos Institutos femininos de vo-
tos simples, não o permitiram.  

Madre Caterina fez crescer no Instituto os gérmenes de vida e de 
fecundidade apostólica das origens, confiando-os às gerações futu-
ras. Consolidou e alimentou a expansou do Instituto: à morte da Co-
fundadora, em 1881, havia 32 casas e 202 FMA; Madre Caterina, em 
1924, deixou 487 casas e 6.000 FMA, tendo sido canonicamente 
abertas as primeiras 10 inspetorias em 1908.  

Atacada fortemente por diabetes, em 1923 deixou de poder fazer 
visitas às comunidades. À hora da sua partida para o paraíso salesi-
ano, a 26 de fevereiro de 1924, teve a graça de ter à sua cabeceira 
o Cardeal Cagliero.  

 

TRAÇOS DE ESPIRITUALIDADE E ANIMAÇÃO   
 

Caterina era muito piedosa e grande alma eucarística. Como Madre 
Mazzarello desafiava o frio, os incómodos e canseiras para ir à pa-
róquia distante, onde a missa era às quatro da manhã no Verão e às 
sete no Inverno. Ainda jovem, foi catequista! 
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Em Mornese, foi acolhida por Madre Mazzarello que, ao ver a sua 
repulsa em permanecer, não desistiu de animá-la, pois via nela uma 
luz para o nascente Instituto. Face à hesitação do director e da pró-
pria assistente – Madre Petronila Mazzarello – em admiti-la à fase 
formativa seguinte, Madre Mazzarello decidida reagiu: “já disse 
muitas vezes que a vontade de Deus é que esta jovem permaneça 
aqui e faça a sua vestição porque está destinada a fazer muito bem 
às almas”.  

Como FMA, a profissão religiosa trouxe-lhe grande alegria espiri-
tual, aumento de graça e de força para seguir o Senhor de coração 
inteiro. Tornou-se a primeira no trabalho, na mortificação, na re-
núncia e no esquecimento de si.  

No dia 8 de dezembro de 1878, enquanto a comunidade estava na 
Capela para uma nova Profissão e a Ir. Caterina preparava o refeitó-
rio, Madre Mazzarello aparece e diz-lhe: “Depressa, Ir. Caterina, tira 
esse avental e vem à Igreja para fazeres os votos perpétuos; Dom 
Bosco telegrafou a D. Lemoyene para que ele faça tudo” e ela com 
a única preparação da obediência, seguiu a Madre… 

Quando recebeu a obediência de ir para Saint Cyr custou-lhe muito 
mas não disse uma palavra; procurou um pequeno dicionário italiano-
francês e, retirando tempo de onde ele não existia, começou a estu-
dar francês. A notícia correu e houve quem fosse falar com benfeito-
res que ofereceram dinheiro a Dom Bosco para que não levasse a Ir. 
Caterina. Dom Bosco disse: “sim, necessito de dinheiro, mas não te-
nho outra Irmã que saiba falar francês”. Dom Bosco sabia que não 
seria por muito tempo, mas para a Ir. Caterina foi muito duro pois 
pensava que não voltaria a ver os seus familiares. Além disso, a obra 
de Saint Cyr era dirigida por uma Ordem Terceira que ainda ficou 
quando as irmãs chegaram ao internato, assim como o seu fundador.  

Sofreram muito nessa Fundação por causa da extrema pobreza; 
uma vez, foi pedir ajuda a uma senhora de Tolon que não as recebeu 
bem. Mas a Providência enviou-lhes uma cooperadora que lhes deu 
100 francos para suprir as necessidades. Tinham um director que a 
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corrigia continuamente pois recebera a obediência de o fazer. Com 
essa purificação, ela permanecia serena e com o seu trabalho con-
seguiu melhorar imenso a obra de Saint Cyr. 

Sofreu o grande luto da morte de Madre Mazzarello mas esmerou-
se em manter bem viva a sua recomendação: “Amai-vos, amai-vos 
muito”.  

Madre Caterina foi uma mulher de ação, notabilizou-se pelos seus 
dotes de maternidade e sabedoria; quis conhecer pessoalmente as 
irmãs e as obras; atravessou os mares para ver cada uma das suas 
filhas, animá-las, estar com elas, acompanhá-las. Qual S. Paulo 
vence obstáculos, cansaços, perigos no mar, na terra, nos rios… 
sempre no intuito de partilhar a vida, infundir coragem e ardor mis-
sionário. Muito atenta e sensível à dimensão humana da relação e 
à alegria do encontro, sofria quando se separava das irmãs e tecia 
laços de amizade com muita facilidade. “Fazei sempre bem as práti-
cas de piedade, sede o mais observantes possível”- escrevia muitas 
vezes. Costumava dizer como Dom Bosco: “O demónio nunca des-
cansa; trabalha, trabalha, para arrebatar-nos as almas e nós não 
devemos descansar nunca, devemos combater com todos os meios 
possíveis”.  

Com a morte de Dom Bosco, Madre Caterina vive com o jovem Ins-
tituto um momento muito difícil, mas encoraja as irmãs dizendo-
lhes: “Nossa Senhora ajudar-nos-á para que façamos como Dom 
Bosco nos ensinou”.  

No seu governo e animação olhava para Dom Bosco e deixava-se in-
spirar por ele em tudo. Empenhou-se em manter viva entre as FMA a 
memória de Madre Mazzarello. Sentiu a responsabilidade de uma 
tradição espiritual a conservar e transmitir às gerações futuras e, ao 
mesmo tempo, a de uma abertura às novas exigências da sociedade, 
da Igreja e da juventude, conjugando fidelidade ao carisma e abertura 
às mudanças sócio-políticas e eclesiais. Por isso, defendeu por um 
lado a formação espiritual e cultural das irmãs e, por outro, a abertura 
às novas formas de apostolado exigido pelos tempos.  
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Com a inauguração do monumento ao Fundador, na praça frente à 
então Casa geral, obra das/os ex-alunas/os, deu impulso à organiza-
ção da Confederação Mundial da Associação, com D. Filipe Rinaldi, em 
1908. Em 1921 saiu o primeiro “Notiziario”, órgão de comunicação do 
Instituto para dar a conhecer a sua expansão, organização e desen-
volvimento. Madre Daghero viveu com entusiasmo e animou à cele-
bração solene do Cinquentenário do Instituto. Manteve vivos os 
‘amores brancos’ de Dom Bosco: Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa. 

Também os frutos de santidade salesiana se fizeram muito concre-
tos durante o governo de Madre Caterina Daghero. Laura Vicuña, 
morreu em 1904, em Junin de los Andes – Argentina, Ir. Teresa Valsé 
Pantelini, em 1907 em Turim, e a Ir. Madalena Morano, em 1908 na 
Sicília, todas a caminho da canonização. 

 

PARA INTERIORIZAR E REZAR  
 

Senhor, ao olhar para Madre Caterina Daghero, quero louvar-Te 
pelo empenho de fidelidade ao Instituto e de tanta entrega gratuita 
à missão educativa. 

Quero louvar-Te pelos três amores de Dom Bosco, que ela cultivou 
e continuam vivos entre nós! Quero louvar-Te pelo contínuo empe-
nho de propostas formativas e culturais que nos são oferecidas. 
Ajuda-nos, Senhor, “a avançar com coração grande e generoso” 
como nos ensinou Madre Mazzarello. Ajuda-nos a assumir respon-
savelmente a revitalização e a reestruturação a que nos convidas, 
conscientes de que quem não avança recua. Ajuda-nos a sermos 
maternas e humildes; ajuda-nos a viver em santidade.  


