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Datas importantes: 

1774 -1° de  março - nasce no  Palácio Canossa, secundogênita do 

casal Marquês Otávio e da Condessa Teresa Sluha. 
 

 

1779 – o pai, Marquês  Otávio, morre durante uma excursão na 

montanha. 
 

 

1781 – a mãe, Condessa Teresa Szluha, então viúva, deixa o 

Palácio Canossa e passa a segundas núpcias. 
 

 

1788 - Madalena adoece gravemente  e fica muitos dias entre a 

vida e a morte. 
 

 

1791 - decide dedicar-se a Deus e entra num mosteiro, a única 

forma de vida religiosa feminina instituída naquele tempo. 
 

 

1792 – volta para a casa, inquieta pelo seu futuro; entra de novo 

em outro mosteiro. Gosta da vida monástica, mas o pensamento 

de dever fazer alguma coisa para o bem dos pobres a atormenta. 

Compreende que o mosteiro não é para ela e mais uma vez volta 

para casa. 
 

 

1791-1799 - deixa-se guiar no caminho espiritual pelo padre Luigi 

Líbera, que a ajuda a descobrir a própria vocação de “descalça no 

mundo”, contemplativa e apóstola.  
 

 

1808 - 8 de maio – Madalena inicia, oficialmente, o seu novo 

empreendimento no bairro mais pobre de Verona, São Zeno. 

Acolhe meninas abandonadas e cuida delas, juntamente com 

algumas jovens (as futuras Irmãs Canossianas), que 

compartilham a mesma chamada a uma vida dedicada a Deus, 

através do serviço aos pobres. 
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Datas importantes: 

1808-1835 – os anos da Fundação das Casas Canossianas nas 

principais cidades da Lombardia-Vêneta: Verona, Veneza, Milão, 

Bérgamo, Trento. São também os anos do amadurecimento 

espiritual  e da codificação do dom de Deus, na redação das 

Regras para as Filhas da Caridade. Mas isso não basta. Madalena 

pensa, incessantemente, no jeito de envolver os leigos no 

apostolado. Institue novos grupos: as Mestras Rurais, as 

Terciárias internas e externas. Porém, mais que tudo, se 

empenha em estabelecer uma Congregação masculina de 

homens, dedicados à educação dos meninos e da juventude. Em 

1831, quase por milagre, nascem os Filhos da Caridade, os 

Canossianos! E Madalena não pára de escrever cartas, de 

contatar pessoas de todas as classes, tanto em âmbito civil como 

religioso, de fazer de tudo, para que se estabeleça a verdadeira 

sinergia da Caridade. 

 

1835 - 10 de abril - Madalena morre humildemente, deixando-

nos um testamento inequívoco: “Deus vos fez um grande 

dom...transmiti íntegro o espírito do Instituto... Recomendo-vos 

os meus amados pobres, fazei de tudo para que vão para o 

paraíso...Não vos aflijais pela grandeza do escopo...quem ama 

não sente fadiga... Adeus!”  

 

1941 -  7 de dezembro – é declarada Beata por Sua Santidade, o 

Papa Pio XII. 

 

1988 - 2 de outubro – Madalena é oficialmente proclamada 

Santa, por Sua Santidade, o Papa João Paulo II. 

 

 


