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MARIA MADALENA FRESCOBALDI:  
APÓSTOLA DA COMPAIXÃO E DA MISERICÓRDIA 

 

Ir. Célia Aparecida Bahú, Provincia Maria Rainha da Paz 

 

Celebrar 300 anos de fundação da Família 

Passionista nos oferece tantas oportunidades de 

revisitar as fontes e aprofundar a experiência de São 

Paulo da Cruz que continua alimentando nosso 

amor a Jesus Crucificado e nossa paixão pela vida, 

numa busca permanente de conversão e 

conformação das nossas opções, motivações e 

ações aos sentimentos e posturas libertadoras de 

Jesus, o enviado do Pai para trazer vida em 

abundância para todos. 

  Neste espirito de gratidão se inclui para nós, 

Irmãs Passionistas, um acontecimento significativo 

que é a celebração dos 150 anos de Reativação da 

Congregação, fundada em 1815 em Florença/Itália. 

Diversas circunstâncias históricas provocaram a 

supressão da mesma em 1866 e as Irmãs foram 

encaminhadas para outras Congregações. Por 

desígnio de Deus, Ir. Crucifixa Tognoni não aceitou 

o fim da “Obra da amada Fundadora”. Movida pelo 

Espírito Santo e apoiada por ir. Pia Frosali, a mais 

jovem do Grupo disperso, reativou a Congregação 

em 14 de setembro de 1872. À luz deste evento, 

apresentarei algumas reflexões referentes à 

                                                             
1 Cf. Carta de M. Madalena a Matteo Frescobaldi, Viena, 10 

de agosto de 1802, in in Archivio Generale Suore Passioniste 

(AGSP) Parte I, 2/B. 

experiência espiritual da nossa Fundadora Maria 

Madalena Frescobaldi Capponi. 

 Maria Madalena, esposa e mãe de família, 

cristã autêntica, mulher sensível e comprometida 

com os problemas sociais de seu tempo, buscava a 

santidade priorizando a sua relação com Deus por 

meio das práticas de piedade e o amor ao próximo 

com obras de caridade, acolhendo as oportunidades 

da vida quotidiana para fazer-se próxima e 

compassiva. Manifesta a sua solidariedade a um 

amigo em situação de luto, pedindo desculpas por 

não ter feito quando soube do ocorrido, pelo temor 

de renovar a sua dor; manifesta a sua comunhão, 

proximidade e envolvimento com o sofrimento da 

família, mesmo estando distante fisicamente. 

Oferece palavras de encorajamento aludindo que a 

fé nestes casos pode servir de conforto e recorda-

lhe que deve pensar em sua saúde e no bem de seus 

filhos; exorta-lhe à serenidade, a levantar os olhos e 

se coloca à disposição para ajudar em qualquer 

coisa que possa ser útil.1 O amor nos faz vigilantes 

e nos move ao encontro das pessoas nas ocasiões 

que se apresentam, particularmente em situações de 
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fragilidade, para sermos portadores de luz e de 

consolação.    

 No seu itinerário rumo à santidade, Maria 

Madalena experimenta uma grande inquietação e 

compaixão pela realidade de pobreza, enfermidade 

e exclusão social vivida pelas mulheres vítimas da 

prostituição. Ela se sentia atraída por um profundo 

amor a Cristo Crucificado, ícone misericordioso do 

Pai, que despertava nela um grande amor às jovens 

transviadas, aos pequenos, aos pecadores. Movida 

pelo Espirito Santo e encorajada pelo Pontífice Pio 

VII, fundou em Florença uma obra (Casa de Retiro) 

para acolher mulheres que desejassem deixar a vida 

de pecado (prostituição) para voltar a uma vida 

humano-cristã renovada e dedicar-se ao serviço de 

Deus.2 Abraça essa causa com todo o seu ser e se 

torna apóstola da misericórdia e da compaixão 

sendo mediadora da ação salvadora de Deus, 

favorecendo o encontro das jovens com o amor 

misericordioso do Pai que as transforma em   novas 

criaturas.   

 A espiritualidade vivida e transmitida por 

Maria Madalena privilegia a dimensão relacional e 

se sintoniza profundamente com a realidade do seu 

tempo, com as chagas da humanidade necessitada 

de cura em todas as dimensões. Uma cura que é 

fruto da misericórdia recebida e doada. Ela mesma 

havia feito esta experiência de ser encontrada, 

curada, reconciliada com a sua história marcada por 

sofrimentos, pela dor da perda de três filhas, pela 

invasão francesa em sua casa, pelo exílio, tudo 

vivido com uma fé inabalável em Deus, rico em 

misericórdia. A espiritualidade que imprime na sua 

                                                             
2 Cf. Constituições Irmãs Passionistas de São Paulo da 

Cruz, 2002, art. I.  
3 Cf. PIO VII, Resposta a Maria Madalena (20 de julho 

de 1822) in Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, Scritti 

Obra, é fecunda porque é fruto de uma vivência 

profunda.  

 Dirigindo-se ao Pontífice Pio VII em 1822, 

solicitando a aprovação das Constituições, recebe 

palavras de encorajamento e reconhecimento. O 

Pontífice afirma que em meio a tantas amarguras 

que continuamente chegam à Igreja, trazidas por 

aqueles tempos de desventura, lhe serviu de grande 

consolação o seu santo pensamento, conhecendo 

bem os grandes benefícios que emanam de tal 

Instituição para o bem daquelas pessoas e da própria 

sociedade. Agradecendo ao Senhor por inspirar-lhe 

um pensamento tão salutar, acredita ser seu dever 

elogiar infinitamente a sua fé e generosidade, e 

através daquela carta lhe dá uma prova da 

apreciação Pontifícia da sua Obra, iniciada e 

realizada para a glória de Deus, e em benefício 

imediato e permanente de tantas Almas.3 O 

documento evidencia o impacto social e eclesial das 

ações de Madalena.  

 A Espiritualidade Passionista é portadora de 

fecundidade, de transformação. Como Família 

Passionista somos enviados a este mundo que se 

apresenta enfermo em tantos aspectos, 

desintegrado, distante dos valores do Evangelho 

que iluminam e dão sentido à vida. Onde falta a luz 

da verdade que liberta, a experiência de sentir-se 

filho amado, redimido, falta igualmente o valor da 

fraternidade que se exprime na alegria de sentir-se 

irmão, companheiro de caminho em direção à 

mesma meta que é a vida em abundância para todos. 

Uma vida espiritual é autentica se provoca em nós 

esse movimento de saída, de compaixão que leva a 

Spirituali = Testimoni 1/1, Suore Passioniste, Roma 2002, p. 

84  
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ações geradoras de vida, como fez São Paulo da 

Cruz, Maria Madalena Frescobaldi e tantos irmãos 

e irmãs, santos e santas, que nos precederam.  

 Maria Madalena assumindo a 

espiritualidade paulocruciana não renuncia à sua 

peculiar visão e à originalidade da sua experiência 

de mulher, leiga e mãe. As influências de Paulo da 

Cruz são evidentes desde o início, mas ela as adapta 

à sua realidade de missão. O que une Paulo da Cruz 

e Maria Madalena Frescobaldi às origens da nossa 

história é o espírito de discernimento e a capacidade 

humana e cristã de ler os “sinais do tempo deles” e 

a consequente intuição que assumiram de   

responder a estes sinais com sabedoria, humildade, 

grande misericórdia e incansável serviço 

missionário.4 Maria Madalena relaciona 

intimamente a memória da Paixão de Cristo ao seu 

serviço educativo às "Convertidas". Neste ambiente 

(Casa de Retiro) predomina o cuidado, a intercessão 

e o zelo pela recuperação das jovens mulheres que 

desejavam sair da prostituição.5 Trata-se de uma 

espiritualidade centrada na contemplação da Paixão 

de Cristo compreendida não somente como 

reparação do pecado, mas sobretudo em seu aspecto 

positivo: a glória da Cruz como a expressão máxima 

da iniciativa do amor de Deus pelo homem.6  

 Considerando que as jovens acolhidas 

vinham de uma experiência marcada pela falta de 

amor, pela ausência de relações positivas consigo 

mesmas, com a família, com a sociedade que as 

explorava, condenava, julgava e desprezava, 

podemos compreender as motivações de Madalena 

                                                             
4 Cf. Aggiornamento 2021 (Quadro di Riferimento- Principi, 

criteri e linee teorico-pratiche della Pedagogia Passionista), 

Roma 2006. Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, Roma 

2021,  p. 2 

ao relacionar a memória da Paixão ao seu serviço 

educativo às jovens. A Paixão de Cristo é fonte de 

misericórdia, de perdão, de acolhida, de doação, de 

humildade e de esvaziamento. Fazendo memória da 

Paixão, a pessoa pode testemunhar a novidade 

experimentada: “Me amou e se entregou por 

mim”(Jo 2, 20b). Deste modo, manifesta o desejo 

profundo que Cristo imprima nela o seu amor e a 

sua dor.7 A glória da Cruz é o triunfo da vida, do 

bem, do amor que se doa totalmente. Da Cruz 

emana a luz que ilumina as dimensões mais 

profundas do ser humano, onde habita Deus, 

sempre pronto a oferecer o seu amor que infunde 

coragem, energia e disposição para permanecer 

firme no processo de retorno, de resgate da própria 

dignidade. Infelizmente constatamos que este 

potencial de vida, de transformação, de amor que 

salva, manifestado nos gestos de Jesus Crucificado 

são ignorados e esquecidos por uma grande parte da 

humanidade. Toca a nós, Passionistas, manter viva 

esta memória no coração das pessoas. Somos 

desafiados a buscar novas formas e linguagens, a 

oferecer o nosso melhor para favorecer o encontro 

vivo com a Pessoa de Jesus Cristo, que dá à vida um 

novo horizonte e uma direção decisiva.8  

 Viver a espiritualidade da Cruz e anunciá-la, 

antes de tudo com o testemunho de vida coerente 

com o Evangelho, significa assumir com docilidade 

e coragem um processo permanente de conversão 

para configurar-se com Jesus Crucificado. 

Necessita vigilância, ascese, disciplina, renúncia, 

humildade, constância. Madalena considera 

5 Cf. MERLO DANIELA, Dal Ritiro Santa Maria Maddalena 

Penitente all’Istituto S. Paolo della Croce, vol. I. Suore 

Passioniste di S. Paolo della Croce, Roma 1999, p. 109.  
6Cf. Ibid., p. 110 
7 Cf.  Aggiornamento 2021, (Quadro di Riferimento),  p. 2 
8 Cf. BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, 1 
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importantes e necessários estes aspetos, mas 

privilegia maiormente a via das relações 

interpessoais como lugar ideal para despertar na 

pessoa o amor a si mesma, a Deus e aos outros. O 

ponto de partida é sempre o amor gratuito de Deus 

que vem ao nosso encontro e nos acolhe como 

somos. Dar-se conta desta verdade abre novos 

horizontes de sentido e suscita respostas de amor, 

doação e serviço aos irmãos. Por isso é fundamental 

o cuidado com as relações interpessoais.   

 A sensibilidade de Madalena aos problemas 

da mulher e a rica espiritualidade vivida por ela 

sobretudo com as obras, fazem dela uma mulher 

singular. Soube unificar a sua vida e foi capaz de 

imprimir uma espiritualidade específica, que deu 

sentido à sua existência e identidade à sua obra em 

favor da mulher explorada, a partir do Crucifixo. 

Assumindo o Crucificado como ícone educativo, 

valoriza todo o Mistério da Encarnação "do 

humanado Filho de Deus" e o seu estilo de vida em 

encontrar o homem na Cruz.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE: Equipe de Espiritualidade da FPB – Ir. Rosana Bertachi, CP (Prov. Imaculado 
Coração); Ir. Jaqueline B. de Oliveira, CP (Prov. São Gabriel); Ir. Maria Irene da Silva, CP (Prov. 
Rainha da Paz); Pe. Gilberto de S. M. Arcanjo, CP (Prov. Exaltação da Santa Cruz); Pe. Fernando 
da Silva Oliveira, CP (Prov. Getsêmani). 
 

                                                             
9 Cf. MERLO DANIELA, Dal Ritiro Santa Maria 

Maddalena Penitente … , vol. I. p. 166. 

CALENDÁRIO DE ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA – MAIO DE 2022 

01 - São Paulo da Cruz é beatificado pelo papa Pio IX (1853).  
01 - Recordação da Venerável Lucia Burlini (1710-1789), leiga passionista, colaboradora de S. Paulo da 
Cruz.  
02 - Recordação do Servo de Deus D. Eugenio Faggiano CP (1977-1960), bispo passionista.  
06 - Cristo Triunfa do Sepulcro. Ofício votivo.  
07 - Recordação da Venerável Ir. Antonieta Farani CP (1906-1963), religiosa das Irmãs Passionistas de São 
Paulo da Cruz.  
13 - Recordação do Venerável Galileo Nicolini CP (1882-1897), religioso passionista.  
16 - Santa Gemma Galgani, virgem, leiga passionista. Memória.  
29 - Recordação do Venerável Ir. Gerardo Sagarduy CP (1881-1962), religioso passionista.  

PARA REFLETIR 

1. A espiritualidade que Madalena imprime na sua Obra é fecunda porque é fruto de uma vivência profunda. 

A minha identidade Passionista me faz pessoa de encontro, de comunhão, de compaixão? 

2. As nossas atitudes, posturas e práticas como cristãos e Passionistas, geram impacto?  Provocam mudanças 

na realidade onde estamos?   

3. O nosso testemunho de vida e a nossa ação pastoral revelam uma vida espiritual autêntica? Mantém viva 

no coração das pessoas a memória da Paixão de Cristo?  

 

 

 

 


