
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPETORIA PIEMONTESA MARIA AUXILIADORA 

 

A Inspetoria Maria Auxiliadora nasce em 2003, da unificação progressiva das 6 precedentes 

Inspetorias presentes no território do Piemonte e Valle d'Aosta.  Na época de sua constituição (8 

de setembro de 2003) contava com 1.287 Irmãs, distribuídas em 72 comunidades.   

 

Hoje (janeiro de 2022), após um profundo caminho de redesenho e ressignificação, ainda não 

concluído, são 32 comunidades, com 560 irmãs.   

A média de idade é de 79 anos.   

Há 5 junioristas e 6 jovens em formação.   

 

Além de preservar a memória das origens nos lugares onde o Carisma nasceu e se desenvolveu 

(Mornese, Nice, Turim), e se comprometer com a animação carismática de grupos e peregrinos, 

a Inspetoria realiza uma rica e significativa missão, que tem sabor de milagre, dada a 

desproporção de forças e energias próprias.  

 

 

 



Podeis encontrar abaixo o elenco de obras educativas a nós confiadas.   

 

 19 Escolas  

 13 Centros de Formação Profissional 

 2 Pensionatos Universitários  

 Colaborações em Paróquias e Oratórios com os Irmãos Salesianos e nas realidades 

diocesanas  

 Associações e presenças em favor dos migrantes  

 Animação Inspetorial Pastoral, vocacional, missionária, das famílias  

 Postulado Interinspetorial  

 

O caminho não viu somente cortes e podas, mas também pequenos brotos de esperança:  

 

 Em 2018 começa na Comunidade Maria Auxiliadora de Turim 27 a 

experiência Proposta, espaço de partilha de vida e experiência com 

a Comunidade das FMA, que acolhe, de modo estável, meninas que 

desejam um confronto, de forma explícita ou implícita, com a vida 

consagrada segundo o carisma salesiano, para compreender a 

vontade de Deus para elas. 

 

 Em 2019, a pedido do Bispo da Diocese de 

Saluzzo, abre-se uma pequena Comunidade numa 

área rica de jovens e desprovida de presenças 

religiosas;  a atividade principal é o oratório diário, 

ao qual se soma a colaboração com as paróquias da 

cidade e com a Diocese.   

 

 

 Em 2022, está sendo implementado o projeto A3 - Acolhimento, Acompanhamento, 

Autonomia na Casa das Jovens de Turim (atualmente sede do Postulado Interinspetorial e de 

um Pensionato Universitário), uma experiência de Coabitação Solidária e Educativa para 

meninas de 18 a 21 anos, em situação de fragilidade familiar e/ou pobreza educativa, 

carência de condições econômicas, baixa escolaridade e que precisam viver  num ambiente 

diverso do familiar, ou têm que encontrar um lugar vital para sair gradativamente da tutela 

de uma comunidade residencial ou de um lar de acolhimento.   

 

 
(Para a descrição do projeto pode-se consultar a ficha que descreve os detalhes)  



 

Muitos leigos colaboradores, funcionários e voluntários, realizam a Missão conosco;  com entusiasmo, sentem 

que a eles é confiada também a responsabilidade de "fazer brilhar o Carisma" na terra das origens.   

 

Ao lado das numerosas atividades, 7 comunidades de Irmãs idosas e doentes guardam e acompanham a 

"memória histórica viva", Filhas de Maria Auxiliadora que testemunham diariamente sua fidelidade a Deus e o 

amor a Dom Bosco e Madre Mazzarello. São o "pulmão" de oração e oferta para toda a Inspetoria e para o 

Instituto.   

 

A Covid nos feriu, como em todas as partes do mundo. Feriu as Irmãs idosas e doentes, levando muitas delas;  

prejudicou a missão, enfraquecendo os vínculos nas Comunidades Educativas e alimentando a sensação de mal-

estar de muitos adolescentes;  prejudicou os lugares carismáticos, que há dois anos não viam passagens e 

peregrinos;  prejudicou as Comunidades, obrigou a fechar as portas e a ligar o computador.   

Mas continuamos a esperar, convencidas de que  

 

“Maria caminha ainda em nossas casas e as cobre com o seu manto”. 


