
“De pouco valeria que nossa inteligência fosse iluminada para 
conhecer as verdades da fé e não lhe gozasse os frutos, se a 
vontade não fosse movida a abraçá-las. Para isto, a Divina 
Palavra provê de modo maravilhoso e eficacíssimo. (...) Ela tem a 
força não só de mudar a vontade, mas de purificar os corações e 
de formar os Santos” 

Temos a alegria de apresentar ao Movimento LMS o material 
básico da formação do Leigo(a) Missionário(a) Scalabriniano(a), 
certos de que será um instrumento a contribuir na formação de  
cada membro que integra ou deseja participar do Movimento e a 
imbuir-se dos elementos básicos para a vida no Carisma 
Scalabriniano.

Cada leigo(a) é chamado a empenhar-se no processo gradativo 
de formação individual e de núcleo que envolva diversos 
momentos, tais como reuniões de estudos por fases, encontros por 
Níveis e Retiros para todos, onde a oração, iluminada pela Palavra, 
seja uma prioridade. 

Efetivamos um caminho formativo que previsto pelas nossas 
Diretrizes Gerais se estabelecem em três fases, alimentadas por 
literatura própria para cada uma delas, sempre tendo como foco o 
tripé: Formação - Oração - Ação, e preparada conforme orientação 
da Coordenação Geral do Movimento com o apoio dos 
Coordenadores de Grupos:

1. Iniciação Vocacional do/a Leigo/a Missionário/a 
Scalabriniano/a (Despertar e iniciação). Conhecimento do 
Movimento LMS, elementos básicos da doutrina cristã, João 
Batista Scalabrini, Pe. José Marchetti e Madre Assunta Marchetti 
e valores Scalabrinianos, e iniciação de experiências práticas na 
vivência do Carisma.

APRESENTAÇÃO

1- J.B. Scalabrini, A Divina Palavra, Piacenza, 1897
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INICIAÇÃO
VOCACIONAL:

Despertar
e Iniciação

“Compreendei, portanto,
a nobreza e a grandeza

de vossa missão,
ó leigos, e procurai
corresponder-lhes

dignamente.”

1- ELEMENTOS BÁSICOS
    DA  DOUTRINA CRISTÃ

    A) O Laicato na Igreja

    B) Leigos: Presença Cristã 
         no Mundo

2- A CONGREGAÇÃO MSCS

    A) Histórico

    B) De São Carlos ao
         Grupo Pioneiro

    C) Primórdios da Ação Leiga
         no Instituto

    D) Carisma e Missão

3- O MOVIMENTO LMS

    A) Histórico e Objetivos

    B) O Leigo Missionário 
         Scalabriniano

    C) Os Leigos na Obra
         de Scalabrini

    D) Reunião de Núcleo

João Batista ScalabriniJoão Batista Scalabrini

Primeira Etapa



Para podermos entender a vocação e o protagonismo do 
leigo hoje nas diversas esferas da vida, tanto eclesial como 
sócio-pastoral, precisamos recordar toda a caminhada que 
foi feita até aqui.

Com certeza, um longo caminho já foi percorrido, 
muitas foram as conquistas e grandes são os desafios atuais 
e futuros. Nos próximos capítulos vamos conhecer um 
pouco a história do laicato na Igreja, no mundo e na 
Congregação MSCS.

Leigos: Como tudo começou?

Vamos lá? 

2. Consolidação Vocacional do/a Leigo/a Missionário/a 
Scalabriniano/a (consolidar o chamado). Aprofundamento da 
doutrina cristã e missão eclesial do leigo; história e missão 
Scalabriniana na Igreja; continuação de experiências práticas da 
vivência do Carisma como espiritualidade e apostolado com os 
migrantes.

3. C o m p ro m i s s o  d o / a  L e i g o / a  M i s s i o n á r i o / a  
Scalabriniano/a. Prioridade ao aprofundamento e interiorização 
do Carisma; Espiritualidade e missão do Leigo Scalabriniano; 
experiências e partilhas apostólicas e pastorais  com migrantes e 
refugiados.” (DG  LMS)

  
A missão que o bom Deus nos confere em nossa existência é de 

uma nobreza sem par. Chamados por Ele para estar junto aos 
migrantes e refugiados devemos nos preparar de todas as formas, 
para sermos instrumento da vontade de Deus no mundo da 
mobilidade humana. 

O mundo moderno nos apresenta muitos desafios, e, a exemplo 
de nosso Bem-Aventurado João Batista Scalabrini, devemos estar 
preparados para buscar caminhos que promovam o ser humano, 
em especial os migrantes e refugiados. 

Desejamos a todos (as) um bom caminho de aprofundamento 
em todas as fases  do processo formativo, especialmente, a 
primeira fase que ora apresentamos. Agradecemos ao responsável 
da formação com sua equipe e todos os que colaboraram para esta 
produção. 

Ir. Zenaide Ziliotto,  MSCS
Assessora Geral -LMS

Isaias Pablo Klin Carlotto
Coordenador Geral - LMS



“Um só corpo em Cristo.”
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“O campo é o mundo.” 
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Por ''leigos'' entende-se aqui o 
conjunto dos fiéis, com exceção 
daqueles que receberam uma ordem 
sacra ou abraçaram o estado 
religioso aprovado pela Igreja, isto é, 
os fiéis que por haverem sido 
incorporados em Cristo pelo batismo 
e constituídos em povo de Deus, e 
pôr participarem a seu modo do 
múnus sacerdotal, profético e real de 
Cristo realizam na Igreja e no 
mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. 

A índole secular é própria e peculiar dos leigos. Na verdade, os que 
receberam ordens sacras, embora possam algumas vezes ocupar-se das 
coisas seculares, exercendo até uma profissão secular, em virtude da sua 
vocação, estão destinados principal e diretamente ao sagrado 
ministério. Os religiosos, pelo seu estado, dão elevado e exímio 
testemunho de que o mundo não pode transfigurar-se e oferecer-se a 
Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Aos leigos compete, por 
vocação própria, buscar o Reino de Deus, ocupando-se das coisas 
temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, no 
meio de todas e de cada uma das atividades e profissões, e nas 
circunstâncias da vida familiar e social, as quais como que tecem a sua 
existência.

É neste contexto que Deus os chama a contribuir, à maneira de 
fermento, para a santificação do mundo, através do cumprimento do 
próprio dever, guiados pelo espírito evangélico. Manifestam Cristo aos 
outros, antes de mais nada, com o testemunho da vida e com o fulgor da 
sua fé, esperança e caridade. A eles compete muito especialmente 
esclarecer e ordenar todas as coisas temporais, com que estão 
intimamente comprometidos, de tal maneira que sempre se realizem, 
segundo o espírito de Cristo, se desenvolvam e louvem o Criador e o 
Redentor.

Os leigos, congregados no povo de Deus e constituídos no único 
corpo de Cristo, são chamados a contribuir para o incremento e para a 
santificação perene da Igreja, como membros vivos, aplicando todas as 
forças recebidas de Deus e de Cristo Redentor. 

O apostolado dos leigos é a participação na própria missão salvífica 
da Igreja; a este apostolado são destinados todos pelo Senhor ao 
receberem o batismo e a confirmação. Os leigos são chamados de modo 
especial a tornar presente e operante a Igreja naqueles lugares e 
circunstâncias, onde ela só por meio deles pode vir a ser sal da terra e luz 
do mundo. Assim, todo o leigo, por virtude dos dons que recebeu, é 
testemunha e ao mesmo tempo instrumento vivo da própria missão da 
Igreja. 

Além deste apostolado, que pertence a todos os fiéis sem exceção, 
os leigos podem ser chamados por diversos modos a uma colaboração 
mais imediata com o apostolado da hierarquia, à semelhança daqueles 
homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo na evangelização. 
Têm, além disso, capacidade para serem destinados pela hierarquia ao 
exercício de determinados ofícios eclesiais, com um fim espiritual. Os 
leigos também assumem a tarefa de trabalhar para que o plano divino da 
salvação atinja cada vez mais todos os homens, em quaisquer tempos e 
lugares. Portanto, o leigo na Igreja não é um ignorante na fé, não tendo 
por ela nenhuma responsabilidade. Ao contrário, o leigo evangeliza e 
tem a mesma responsabilidade pela difusão do Evangelho, em virtude 
do Batismo e da Confirmação, sendo, como pede o Evangelho, e de 
acordo com a sua condição laical, “sal da terra” e “luz do mundo”. 
Muitos leigos ainda não respondem plenamente ao seu chamado 
específico a agir no mundo porque frequentemente pensam em não 
participar à missão de Cristo a não ser que empenhados em um especial 
ministério, comitê ou iniciativa da Igreja. É evidente que é preciso fazer 
mais para preparar os leigos a viver a sua verdadeira missão no mundo.

A) O Laicato na Igreja:

                           O que se entende por leigos? Apostolado dos leigos: 

1- ELEMENTOS BÁSICOS DA DOUTRINA CRISTÃ



"Vão pelo mundo todo e levem o Evangelho a toda criatura.”
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“Os leigos participam da mesma missão.”
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No Novo Testamento não aparece nunca 
a palavra “laikós” para denominar os que 
seguem a Jesus. Fala-se de “crentes” e, 
sobretudo, de “irmãos”. Ainda que o termo 
está ausente, o Novo Testamento aplica a 
toda a comunidade as características que no 
Antigo Testamento eram reservadas ao mais 
sagrado do Povo de Israel. Por Cristo, toda a 
comunidade (e não só um grupo) são povo 
“laós”, sacerdócio real, nação consagrada 
querida de Deus. (Cfr. 1Pe 1, 9). Não há 
distinção. Esta unidade é marcada por uma 
rica variedade de dons e carismas suscitados pelo Espírito de Jesus. Este 
mesmo Espírito preside a mútua subordinação dos carismas no amor e a 
garantia de uma direção dentro da comunidade. E é a Trindade que gera 
a comunidade como nos diz o Apóstolo Paulo que existem dons 
diferentes, mas o Espírito é o mesmo; diferentes serviços, mas o Senhor 
é o mesmo; diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza 
tudo em todos.

Jesus completou sua missão, agora toca aos discípulos a difusão da 
Boa Notícia em todo o mundo. Os Atos dos Apostolos, no primeiro 
capítulo, nos descreve esta primeira comunidade constituída, ainda 
temerosa e incrédula do fato que Jesus, o Mestre não está mais com eles. 
Nos traz o nome dos 11 apóstolos e nos diz: “Todos eles tinham os 
mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas 
mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus” 
(At 1, 14); nos conta que “naqueles dias as pessoas reunidas eram cerca 
de 190”; nos fala de Pedro como chefe constituído e reconhecido pela 
pequena comunidade. 

O dia de Pentecostes transformou a vida da jovem comunidade. 
Estavam, de fato, como sempre reunidos no mesmo lugar quando “De 
repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e 
encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram-lhes, então 
línguas como de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um 
deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em

outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem” (At 2, 
1-4). Aquilo que Jesus prometeu se realizou, tudo está completo e a 
pequena igreja apostólica começa seu caminho de evangelização.

Daquele momento a pequena Igreja partirá de Jerusalém para ir até 
os confins da terra para realizar o mandato de Jesus: “Portanto, vão e 
façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a 
observar tudo o que ordenei a vocês. E eis que estarei com vocês todos 
os dias até o fim do mundo” (Mt 28, 19-20).

Do Pentecostes nasceu a aventura de uma Igreja que crescia a cada 
dia e que os Atos dos Apóstolos nos descrevem com uma comunidade 
que: “Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia 
temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos 
realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em 
comum todas as coisas; vendiam suas propriedades e  seus bens e 
repartiam o dinheiro entre todos,  isso conforme a necessidade de cada 
um.

Diariamente, todos juntos freqüentavam o Templo e nas casas 
partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de 
coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada 
dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam 
aceitando a salvação”  (At 2, 42-47).

- Na igreja primitiva: não existe nem a 
palavra nem o conceito de leigo. Todos os 
batizados, sem nenhuma exceção, formam o 
povo de Deus, isto é o “Kleros”, palavra grega 
que significa o povo de Deus: os batizados são 
todos “clérigos”. No final do século I, 
encontramos o termo “laico” para designar o 
povo enquanto distinto dos ministros do culto. 
As comunidades cristãs se articulam então 
hierarquicamente em torno a seus Bispos.

A partir do IIIº século o desenvolvimento

Os leigos na história da Igreja:

Os leigos:



"Evangelizar é a graça e a vocação da Igreja .”
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"Nunca perder de vista Jesus Cristo: caminho, verdade e vida.”
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das comunidades cristãs exige uma organização e a partir disso vão se 
precisando as funções de cada um, antes de tudo na liturgia. Recorre-se 
ao termo “laico” derivado da palavra grega “laós” (que significa “povo 
reunido”), sem que seja oposto a “clérigo”. 

A autoridade dos clérigos encontra-se reforçada a partir do fim das 
perseguições: o leigo vem considerado inferior ao clérigo.  Recomenda-
se aos Bispos: “Os leigos não são como crianças que precisa vigiar”. A 
partir de então, a distinção entre clérigos e leigos é clara.  A época 
histórica  que  se abre com o Edito de Milão (313) significa para a Igreja 
uma situação nova. Decresce a tensão entre a mensagem cristã e o 
entorno social. A sociedade começa a inculturar valores cristãos. 
Certamente, a Igreja se encarna  muito  mais na  sociedade  como  um 
fator de progresso social e humano. Já não vive em situação de 
peregrinação em terra estranha, mas se converte em “paróquia”, 
comunidade assentada em um território e protegida pelo Império. O 
clero se faz “ordem” ou categoria social. A liturgia se torna cada vez 
mais algo interno e o povo vai perdendo o protagonismo. Multiplicam-
se os sinais  externos   de separação  entre clero e povo (hábito especial, 
privilégios, espaços reservados no templo, direito exclusivo de ensinar 
e catequizar). Começa a prevalecer a distinção sobre a unidade dentro 
da comunidade, mesmo que não faltem vozes discrepantes e ações 
claras do laicato. 

- Idade Média: continua o processo de separação e de desconfiança 
entre leigos e clérigos. Distinguem-se três ordens de fiéis cristãos: os 
“pastores”, responsáveis pela pastoral, os “continentes”, os monges e, 
os “conjugados”, leigos no mundo. A partir da reforma da Igreja pelo 
Papa Gregório VII, no séc. XI, foi proibida aos leigos a pregação da 
palavra de Deus.

Durante a Idade Média existe um denominador comum como 
tendência com respeito ao laicato: sua progressiva desvalorização. O 
matrimônio se considera uma concessão à debilidade humana. Leigo é o 
mesmo que ignorante. A separação entre clero e povo se institucionaliza 
no Direito. Entra aqui o Decreto de Graciano: “Há duas espécies de 
cristãos. Uma ligada ao serviço divino e entregue ou à contemplação ou 
à oração, se abstém de todo o barulho de realidades temporais e é 
constituído pelos clérigos. E há outra espécie de cristãos, à qual 
pertencem os leigos, os homens do século: é-lhes permitido possuir

bens temporários, mas somente para o uso; podem casar, cultivar a terra, 
pagar o dízimo, levar ofertas ao altar; na presença dos clérigos não 
podem ensinar a não ser que forem requeridos”. O laicato,  então,  fica  
excluído do âmbito do sagrado e se refugia em uma espiritualidade 
devocional separada da liturgia.

A partir do século XII, a Europa conhece mudanças profundas, onde 
as instituições como as Universidades e a nova classe burguesa vão ter 
um papel de primeira ordem. 

Em sintonia com o novo espírito, o laicato adquire na Igreja 
consciência de sua missão que se expressa na busca de uma Igreja mais 
próxima do Evangelho. Começam a surgir movimentos que contestam a 
Igreja oficial, rica e poderosa, em nome do evangelho lido em língua 
vulgar.  Sua influência foi evidente e benéfica para a Igreja através, 
sobretudo, de Francisco de Assis que com a sua obra e sua família 
religiosa vai “recuperar” os carismas laicais na Igreja.

Mesmo que na Idade Média já contamos com os primeiros santos 
leigos, não existe, porém, uma espiritualidade laical. A Igreja vem se 
constituindo sempre mais na força centralizada e hierarquizada e nela o 
clero acentua o próprio papel.

A part i r  dos acontecimentos 
históricos do feudalismo e das lutas entre 
papado e império se determina também 
uma desconfiança tenaz do clero com 
relação ao papel dos leigos na Igreja. E 
nisto, apesar da Igreja excessivamente 
hierarquizada não faltam significativos 
fermentos de florescimento de atividades 
em que são protagonistas os leigos. Para 
isso, basta citar somente São Francisco de 
Assis (1182-1236). Foi ele que inventou, 
de alguma forma, a espiritualidade dos 
leigos reavaliando a existência feita de 
humildes realidades cotidianas.

- Época Moderna: A partir do final do século XIV, a sociedade 
medieval se desintegra. Aparece a consciência individual, o espírito de 
nação, a autonomia diante da Igreja.



“A força leiga na Igreja de Cristo.”
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“Queremos ser cristãos de verdade.” 
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Muita gente começa a  achar  que  na  Igreja  não  se dão  as 
condições para alcançar a salvação. Prefere-se a própria experiência 
subjetiva e as pequenas comunidades de vida cristã do que a Igreja 
Institucional.

A Reforma Protestante: Lutero (1483-1456) traz à luz com 
insistência a doutrina segundo a qual em virtude do Batismo todos os 
fiéis são sacerdotes, (o conceito do “sacerdócio comum”). Apela-se aos 
leigos, em particular aos príncipes, para que operem para a renovação da 
Igreja e da sociedade. Mas Lutero é um espírito polêmico e concebe o 
“sacerdócio comum” como uma arma contra o “sacerdócio ministerial” 
e a hierarquia. Martinho Lutero, a partir de sua própria vivência de 
salvação, recolherá muitos desses elementos e tratará de eliminar as 
distâncias entre clérigos e leigos dentro da Igreja.

O laicato, anos antes de Lutero, tinha começado a reformar a Igreja a 
partir da base. A partir de sua experiência de encontro com Jesus 
presente na Eucaristia e nos mais necessitados, o laicato católico vai 
preparando a reforma interna da Igreja que Trento tratará de aplicar em 
seus decretos conciliares.

A Reforma Católica. O concílio de 
Trento (1545-1563) reage contra a 
confusão protestante, e reduz ainda mais 
o espaço de expressão do laicato. Nasceu 
um ensinamento teológico muito 
centrado sobre o perigo protestante e que 
deixou de lado a busca de uma específica 
espiritualidade laical. Esta distinção tem 
a ver com a separação bíblica entre 
pastor e ovelhas (At 20,28.31; I Pd.5,3) 
mas não significa que os leigos seriam 
apenas objeto da ação doutrinal, 
organizatória e santificante dos padres.

 Sacramento. Todo cristão é 
testemunho da graça de Deus e tem 
função ativa na obra da salvação.  

Apesar deste inegável benefício os leigos continuam sendo 
considerados como “menores de idade”, incapazes de assumir 
responsabilidades dentro da Igreja.

- Século XIX: é um século de contrastes gerados pela difusão das 
idéias da Revolução francesa e da resistência que a esta opôs à Igreja. É 
um século de descobertas científicas, de expansão, de profundas 
transformações sociais e políticas. Inicia uma evolução irreversível 
rumo a uma sociedade secular, laicista. O Papa  Gregório XVI, em sua 
Bula de 1834, declara: "Ninguém pode duvidar que a Igreja está 
fundada sobre a desigualdade de seus membros, na qual uns foram 
chamados por Deus para dominar e outros para obedecer; estes últimos 
são os leigos, aqueles são os eclesiásticos”. 

Durante o século XIX, o laicato vive um intenso despertar. Nesse 
período a Igreja está sendo assediada pela sociedade com valores 
diferentes dos cristãos. A tarefa principal dos leigos vai ser a defesa dos 
valores cristãos através da cultura, da educação, da ciência e da política. 
Este movimento laical não conseguirá romper a imagem clerical da 
Igreja. Os leigos são apenas os instrumentos executores dos planos 
elaborados pela hierarquia. A participação no apostolado entende-se 
como uma generosa concessão dos pastores a seus fiéis.

Durante o século XIX temos falar do Bem-aventurado João Batista 
Scalabrini que sua ação sócio-pastoral com os migrantes ele integra os 
leigos, na Sociedade São Rafael criada na Alemanha anos antes e que 
tinha a função de assistir e tutelar aos imigrantes italianos.

- Século XX: a Ação Católica é quem tem o papel de protagonista na 
revitalização da consciência laical. A partir da sua ação apostólica 
mudam as relações clérigo-leigo. O leigo já não é mais um intruso, mas 
um colaborador. A própria experiência da Ação Católica suscitará 
reflexões muito ricas e profundas em teólogos sobre o lugar do leigo na 
Igreja. 

Pouco a pouco o “laicato” se constitui como uma realidade 
autônoma: compreende-se que a presença na sociedade complexa 
conduzirá os leigos a dar um testemunho cristão no coração do mundo.

Os próprios Papas fazem apelo aos leigos para relançar as sortes de 
uma Igreja ameaçada por diversas partes.  Primeiro se dirigem aos 
indivíduos, mas logo não hesitam em dirigir-se ao conjunto dos leigos 
para que com a sua ação garantam à Igreja o desenvolvimento de seu 
apostolado.



“Leigos: filhos dignos da Igreja de Jesus Cristo.”
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"Nunca perder de vista Jesus Cristo: caminho, verdade e vida.”
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Leão XIII com a “Rerum Novarum” (1891), para dar uma resposta 
às exigências sociais e aos problemas delineados pelos acontecimentos, 
chama os católicos ao compromisso no plano social. Mas já antes 
(1867), por iniciativa dos leigos vem promovida uma associação de 
leigos, a Sociedade da Juventude 
Católica Italiana, com o objetivo de encontrar espaço autenticamente 
religioso com um forte compromisso interior na Itália liberal, laicista, 
anti-papal. Mais tarde (1874-1904) a Obra dos Congressos com 
intransigente oposição ao estado liberal, coordenará todas as iniciativas 
que, após a caída do poder temporal da Igreja, se multiplicam 
localmente. Desenvolve-se, assim, o movimento católico dos leigos, 
não só na Itália. Às vezes, visto com desconfiança pela hierarquia, mas 
depois solicitado, reconhecido e apoiado.

Ainda no século XX, os Pontífices constatam que a evolução do 
laicato é irreversível, reconhecem a importância dos leigos para 
“recristianizar” a sociedade e dirigem o seu interesse ao movimento 
católico organizado, intervêm sobre a sua organização e lhe dão apoio. 
Pio XI compreende que a Ação Católica dos leigos é uma ação 
específica, complementar àquela do clero. Para ele a Ação Católica é a 
“participação dos leigos ao apostolado hierárquico”. O Papa Pio XII 
manifesta o mesmo interesse e fala de “colaboração ao apostolado 
hierárquico”. Como se vê o sujeito da missão da Igreja continua a 
hierarquia e o laicato é considerado capaz de colaborar ao seu 
apostolado.

Só com o Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965) o sujeito da 
missão é a Igreja, o inteiro povo de Deus, e 
por ela o laicato colabora com a hierarquia. 
Anunciado, surpreendendo a muitos, por 
João XXIII a 25 de janeiro de 1959, o 
Concílio Vaticano II abriu-se em Roma, 
quinta-feira, a 11 de outubro do ano 1962 e 
prosseguiu  em 4 sessões  a té  o  
encerramento a  8  de dezembro de 1965 
com Papa Paulo VI, marcando uma virada 
de época, uma  primavera de onde se 
iniciou uma longa estação de renovação na 
Igreja e na ação dos leigos.

O Concílio Vaticano II trouxe grandes novidades com respeito a 
consciência eclesial. Baseada em seu próprio mistério que brota do 
coração da Trindade (Cap. I da L.G.) a Igreja descobre-se a si mesma 
com Povo de Deus. (Cap II) onde todos os batizados, 
independentemente de sua tarefa ou ministério dentro deste povo, 
participa das riquezas e das responsabilidades que comportam a 
identidade cristã.

Ao descobrir-se a si mesma como “imagem da Trindade” (Cap 2-6 
da Constituição sobre a Igreja), a Igreja recupera a fundamental unidade 
e a maravilhosa variedade de carismas e ministérios que o Espírito faz 
nascer em seu seio. Com isso supera o clássico sacerdotes-religiosos-
leigos em favor do binômio de raiz neo-testamentária: comunidade 
(radical unidade) ministérios (diversidade). Com isso, demoliu-se a 
monstruosa pirâmide que pesava sobre as relações dentro da Igreja. 
Emerge em suas ruínas uma Igreja que é, sobretudo, comunhão. Neste 
sentido, o Vaticano II recuperou a imagem da Igreja comunhão própria 
do Novo Testamento. 

O Concílio Vaticano II, estuda e clareia a natureza da Igreja 
chamando-a “Povo de Deus” constituída por fiéis todos reunidos pelo 
Batismo. É assim o primeiro Concílio a falar expressamente dos leigos, 
leigos que tinham antecipado algumas intuições em 1951 e 1957  por 
ocasião dos 1º e do 2º Congresso Mundial dos Leigos. 

Na Constituição dogmática “Lumen Gentium”, um documento  
empenhativo  do  ponto  de  vista  doutrinal, muitos reconhecem uma 
espécie de fundamento teológico para a ação do leigo, onde delineia a 
figura do leigo cristão, afirma-se que pode também ser chamado a uma 
colaboração mais imediata na evangelização (LG 33).O Concílio quis 
ser o “aggiornamento” (atualização) da Igreja, em função da fé e das 
necessidades do mundo, falando a todos, sem distinção de clérigos e 
leigos.
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 Segundo a imagem bíblica da 
vinha, os fiéis leigos, como todos os 
membros da Igreja, são ramos unidos 
a Cristo, a videira, e graças ao batismo 
se tornam vivos e vivificados.

A raiz que origina a nova condição 
do cristão no mistério da Igreja é a 
inserção em Cristo por meio da fé e 
dos sacramentos de iniciação cristã. 
Em Cristo, morto e ressuscitado, o 
batizado torna-se uma “criatura 
nova”, uma criatura purificada do 
pecado e vivificada pela graça. Só 
acolhendo a misteriosa riqueza que 
Deus doa ao cristão no santo Batismo 

é possível delinear  a “figura do fiel leigo”.
Regenerados como “filhos no Filho”, os batizados são 

inseparavelmente “membros de Cristo e membros do corpo da Igreja. O 
batismo significa e produz uma incorporação mística mas real ao corpo 
crucificado e glorioso de Jesus. Mediante o sacramento Jesus une o 
batizado à sua morte para uni-lo à sua ressurreição. Dirigindo-se aos 
batizados o apóstolo Paulo escreve: “Aproximem-se do Senhor,  a pedra 
viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de 
Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão 
entrando na construção do templo espiritual, e formando um sacerdócio 
santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por 
meio de Jesus Cristo”(1Pe 2, 4-5).

Devido a este novo aspecto da graça e da dignidade batismo, todos 
os batizados participam da tríplice função: sacerdotal, profética e real de 
Jesus Cristo. Este aspectos são tão importantes que nunca foram 
esquecidos pela tradição viva da  Igreja.  O  Concílio  Vaticano  II assim  
se exprime: “Há na Igreja diversidade de ministério, mas unidade de 
missão. Os apóstolos e seus sucessores receberam de Cristo a tarefa de 
ensinar, reger e santificar em seu nome e com a sua autoridade. Mas 
também os leigos, sendo participantes da função sacerdotal, profética e 
real de Cristo, dentro da missão de todo o povo de Deus têm a mesma

missão na Igreja e no mundo. Na realidade eles exercem o apostolado 
evangelizando e santificando os homens e animando e aperfeiçoando 
com o espírito evangélico a ordem temporal, de modo que a sua 
atividade nesta ordem constitua um claro testemunho a Cristo e sirva 
para a salvação dos homens.

As raízes batismais na identidade do leigo:

a) Os leigos, reunidos no Povo de Deus e constituídos no único 
Corpo de Cristo sob um só chefe, quem quer que sejam, são 
chamados como membros vivos a contribuir com todas as suas 
forças, recebidas da bondade do Criador e da graça do 
Redentor, no incremento da Igreja e à sua contínua ascensão 
na santidade. 

b) O apostolado dos leigos é participação na própria missão 
salvífica da Igreja. A este apostolado todos são destinados pelo 
próprio Senhor através do Batismo e da Confirmação. Os 
Sacramentos, principalmente a Sagrada Eucaristia, 
comunicam e alimentam aquela caridade para com Deus e os 
homens, que é a alma de todo apostolado. Os leigos, porém, 
são especialmente chamados para tornarem a Igreja presente 
e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas 
através deles ela pode chegar como sal da terra. Assim todo 
leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é 
ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria 
missão da Igreja "na medida do dom de Cristo” (Ef 4,7) (nº 33).

c) Além deste apostolado que é para todos os fiéis, os leigos 
podem também ser chamados a colaborar mais imediatamente 
com o apostolado da hierarquia à maneira daqueles homens e 
mulheres que colaboravam com o apóstolo Paulo na 
evangelização, cansando muito pelo Senhor (Cf. Fl 4,3 e Rm 
16,3ss). Têm, além disso,  a capacidade de serem assumidos 
pela Hierarquia para exercerem, por um fim espiritual, algumas 
funções eclesiásticas.

A Constituição Dogmática "Lumen Gentium",
referindo-se ao leigo diz:



“Laicato e Igreja, duas coisas indissoluvelmente irmãs.”
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Os leigos são membros vivos  
e atuantes da Igreja. Por isso, a 
Igreja dedica um espaço especial 
em seus documentos, reflexões e 
encontros para falar da ação e da 
missão dos leigos na Igreja e na 
sociedade. 

Os fiéis leigos mereceram, no 
Concílio Vaticano II, um capítulo 
e s p e c i a l  d a  C o n s t i t u i ç ã o  
Dogmática "Lumen Gentium" 

(capítulo IV) e o Decreto "Apostolicam Actuositatem". Eis algumas 
expressões e princípios desses documentos:

"Os Pastores sagrados sabem que não foram instituídos por Cristo 
para assumirem sozinhos toda a missão salvífica da Igreja no mundo. 
Seu preclaro múnus é apascentar de tal forma os fiéis e reconhecer-lhes 
atribuições e carismas, que todos, a seu modo, cooperem unanimemente 
na obra comum" (LG 30).

O Concílio Ecumênico Vaticano II é ainda o documento da Igreja 
que melhor consegue dar respostas aos nossos interrogativos. No nº 31 
da Lumen Gentium a propósito da vocação do cristão diz: “Aos leigos 
compete, por vocação própria, buscar o reino de Deus, ocupando-se das 
coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. (...) A eles compete 
muito especialmente esclarecer e ordenar todas as coisas temporais, 
com que estão intimamente comprometidos, de tal maneira que sempre 
se realizem segundo o espírito de Cristo, se desenvolvam e louvem o 
Criador e o Redentor”.
O Catecismo da Igreja Católica (n. 900) de onde a Lumen Gentium tirou 
integralmente o texto diz: "Uma vez que, como todos os fiéis, são 
encarregados por Deus do apostolado em virtude do Batismo e da 
Confirmação, os leigos têm a obrigação e o direito, individualmente ou 
agrupados em associações,   de trabalhar  para que  a mensagem divina 
da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a 
terra; esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é 
somente através deles que os homens podem ouvir o Evangelho e 
conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão

necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, o mais das 
vezes, obter seu pleno efeito". E ainda sobre o leigo diz: "Consagrados a 
Cristo e ungidos pelo Espírito Santo, os leigos são admiravelmente 
chamados e munidos para que neles se produzam sempre mais 
abundantes os frutos do Espírito". (CIC 901)

A Exortação Apostólica "Evangeli Nuntiandi", nº 70, fala do campo 
específico da ação evangelizadora dos leigos: "o vasto e complicado 
mundo da política, da realidade social, da economia; como também o da 
cultura, das ciências e artes, da vida internacional, dos meios de 
comunicação social; e ainda outras realidades particularmente abertas à 
evangelização, como o amor, a família, a educação das crianças e 
adolescentes, o trabalho profissional, o sofrimento".

O Concílio Vaticano II levou, portanto, a um alargamento da 
concepção do apostolado dos leigos, antes considerada dependente do 
mandato da hierarquia. 

A Conferência Episcopal de Medellín, em 1968, também procurou 
valorizar os leigos e estimulá-los para que assumissem sua missão na 
Igreja e no mundo.

Apesar do destaque que o Concílio Vaticano II deu ao leigo, a 
questão ganha ênfase prioritário 18 anos depois com o Sínodo dos 
Bispos realizado em 1987 em Roma, cujo tema foi "Vocação e Missão 
dos Leigos, na Igreja e no Mundo e a 30 de dezembro de 1988, o Papa 
João Paulo II, publicou o documento conclusivo desse Sínodo que levou 
o nome de Exortação Apostólica "Christifideles Laici". Este documento 
procura analisar e fundamentar o "ser", a "vocação" e a "missão" dos 
leigos hoje, na Igreja e no mundo, mostrando-nos que todos são 
chamados a construir o Reino de Deus, não só os bispos, os sacerdotes, 
os religiosos (as) , mas também os fiéis leigos.

O Papa João Paulo II na Exortação Apostólica Christifideles Laici 
(Os Fiéis Leigos) diz: "A missão dos leigos, como parte integrante da 
missão de salvação de todo o Povo de Deus, é de uma importância 
fundamental  para a Igreja e para o Serviço que ela é chamada a prestar 
ao mundo dos homens e das realidades temporais".

Já o documento “Ecclesia in America” procura reforçar e 
desenvolver esta participação ativa do laicato, ao recomendar aos 
bispos que suscitem nos leigos a consciência missionária e os faça 
compartilhar do plano de ação pastoral (EcA n.36). Igualmente os

Documentos e reflexões:



"Os leigos são protagonistas da Nova Evangelização”

17
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presbíteros devem acolher a colaboração dos leigos e saber com eles 
trabalhar (EcA n.41). "A renovação da Igreja na América não será 
possível sem a presença ativa dos leigos", afirma incisivamente nossa 
Exortação Apostólica (EcA n.44).

Fundamental, portanto, para o 
futuro da Igreja é que, primeiramente, 
os leigos recebam uma adequada 
formação espiritual e teológica, pois 
são evangelizadores pelo testemunho 
de vida, ao encarnar os valores 
evangélicos, assim como pela 
proclamação de sua fé nos ambientes 
onde vivem (EcA n.44).

A Terceira Conferência do 
Episcopado em Puebla, 1979 sobre o 
leigo afirma: "O Leigo é o homem da 
Igreja no coração do mundo e o 
homem do mundo no coração da 
Igreja". 

A organização dos leigos que, 
desde o Concilio Vaticano II, é vista 
como "sinal de comunhão unidade", 
recebeu um grande impulso com a publicação da "Christifideles Laici" 
como conclusão do Sínodo dos Bispos sobre os leigos e vem sendo 
incentivada de forma crescente sobre tudo na América Latina a partir de 
Puebla.   Mas  foi  em  Santo Domingo  em  1992  que ficou mais 
explícito esse incentivo. As conclusões da Conferência de Santo 
Domingo  ressaltam  o Protagonismo dos leigos na nova evangelização, 
na promoção humana e na cultura cristã e recomendam que se favoreça 
a organização dos fiéis leigos, "baseada nos critérios de comunhão e 
participação e no respeito à liberdade de associação dos leigos na 
Igreja". Na relação entre os leigos e a missão as palavras do Papa João 
Paulo II fala da urgência da missão dos leigos como Igreja num mundo 
cada vez mais complexo.

Os horizontes para esta missão são amplos e os cristãos leigos são 
chamados a responder co-responsavelmente aos desafios das novas 
situações missionárias. Como muito bem diz Santo Domingo:

“As urgências do momento presente na América Latina e no Caribe 
reclamam: que todos os leigos sejam protagonistas da Nova 
Evangelização, da promoção humana e da cultura cristã. É necessária a 
constante promoção do laicato, livre de todo clericalismo e sem redução 
ao intra-eclesial”

Os Congressos Missionários Latino-Americanos (COMLAs) vão 
avançando a passos largos na visão e compreensão do protagonismo dos 
leigos na Igreja e na sociedade. "O leigo, pela natureza de sua vocação, é 
chamado a evangelizar a partir e inserido na realidade que o rodeia. E 
como num corpo, todos os membros desempenham funções 
indispensáveis, igualmente deve ser também na igreja e no desempenho 
de sua missão evangelizadora". (COMLA V)

Também a Igreja no Brasil, através das Diretrizes Gerais e outros 
documentos, vem incentivando cada vez mais os leigos a se 
organizarem. Sobre a vocação dos Leigos/as o documento 62 da CNBB  
Missão e Ministérios dos cristãos Leigos e Leigas – colocou em grande 
destaque a missão dos Leigos no atual momento eclesial. Quem deve 
assumir na Igreja a tarefa da evangelização? Toda a Igreja é sujeito da 
missão evangelizadora; deverá contar com a participação de todos. Mas 
os Leigos estão sendo convidados, insistentemente, para assumirem o 
papel de protagonistas.

Nas “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil” (DGAE – 1999/2002): “Duplo é o âmbito em que se realiza a 
vocação dos fiéis Leigos. O primeiro, e mais condizente com o seu 
estado laical, é o das realidades temporais, que são chamados a ordenar 
segundo a vontade de Deus. De fato, com seu peculiar modo de agir, 
levam o Evangelho para dentro das estruturas do mundo e 'agindo em 
toda parte santamente, consagram a Deus o próprio mundo'. Graças aos 
fiéis Leigos, 'a presença e a missão da Igreja no mundo realiza-se, de 
modo especial, na variedade dos carismas e ministérios que possui o 
laicato. A secularidade é a nota característica e própria do Leigo e da sua 
espiritualidade, que o leva a agir no âmbito da vida familiar, social, 
profissional, cultural e política, em vista de sua evangelização” (DGAE, 
312).

Por outro lado, desde 1976, por iniciativa da CNBB, a organização 
dos leigos é promovida no Brasil pelo Conselho Nacional de leigos e 
leigas católicos do Brasil (CNL). O CNL se propõe principalmente: a
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articular e integrar as organizações e os leigos e leigas católicos entre si, 
e representá-los junto aos organismos eclesiais e da sociedade civil; a 
incentivar, ainda mais, a organização dos leigos e leigas católicos nos 
diferentes níveis da Igreja no Brasil e, assim, estimular a sua atuação; a 
despertar nos leigos católicos a consciência crítica, à luz da evangélica 
opção pelos pobres, dando ênfase, em seu trabalho, à dignificação da 
pessoa humana e da família; a incentivar a participação dos leigos e 
leigas católicos nos processos de planejamento, decisão, execução e 
avaliação da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, fortalecendo a 
consciência da Igreja-Povo de Deus.

     
O cristão é chamado a ser em si mesmo em todos os seus atos dentro 

do âmbito da existência humana, sacramento do evento de Jesus Cristo. 
A velha e negativa definição de leigo como “aquele que não tem parte ao 
sacramento da ordem” não existe mais. Agora, ao invés, os leigos são 
convidados a ver quem são. Tomar parte ativa na obra salvífica de Cristo 
não é exclusivamente uma tarefa reservada aos cristãos que tiveram 
uma instrução ou uma formação especiais: é um convite dirigido a todos 
através dos sacramentos do batismo. 

Se, portanto, o chamado à santidade e à missão é uma identidade 
comum que clero e leigos partilham do mesmo modo, qual é a 
prospectiva especificamente leiga para responder ao chamado? Trata-se 
de ter claro como e onde os leigos podem responder ao chamado de 
participar à missão de Cristo.

Atualmente, acontece profundas e aceleradas transformações em 
todas as áreas da vida e das atividades humanas resultantes do 
extraordinário desenvolvimento da ciência e da técnica. Deste contexto 
emergem grandes desafios e novas exigências de renovação da 
consciência da identidade e missão do leigo na Igreja. Hoje, a vocação à 
santidade e à caridade age em dimensões de radicalidade, é cada vez 
mais  tirada do contexto das banalizações que a falseiam e, assim,  
emergem em toda a sua verdade. Assim, os leigos são chamados a "ser 
plenamente Igreja", não  apenas  em função da urgência que se coloca

hoje de sua participação na missão global da Igreja, mas sobretudo em 
virtude de sua vocação batismal. O Papa Pio VII já dizia em 1946: "Os 
leigos são a Igreja" "A inserção em Cristo através da fé e dos 
sacramentos da iniciação cristã é a raiz primeira que dá origem, na base, 
a todas as vocações e ao dinamismo da vida cristã dos leigos”.

O leigo, segundo o documento de Puebla, "é o homem da Igreja no 
coração do mundo e o homem do mundo no coração da Igreja". Sua 
primeira tarefa é a de construir o Reino de Deus a partir do engajamento 
nas realidades do mundo. Essa "Índole secular" do leigo é também 
ressaltada pela “Christifideles Laici”: “Os leigos são os cristãos mais 
aptos a "modificar, pela força do Evangelho, os critérios do julgar, os 
valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as 
fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se 
apresentam em contraste com a Palavra de Deus".

O leigo faz de sua missão uma opção de 
vida. Sente que é chamado, impelido pelo 
Espírito Santo a realizar um trabalho que é seu, 
que não se confunde com o do missionário 
consagrado. O missionário leigo vai 
evangelizar levando os seus dons. Sua 
evangelização acontece de acordo com o 
carisma de cada grupo ou de cada um, isoladamente.

O missionário leigo é um cristão que amadureceu na oração e no 
estudo e que, em sintonia com as autoridades da Igreja, na maioria das 
vezes sob a orientação de um religioso ou religiosa, acompanha a 
caminhada da Igreja na linha de frente. O missionário leigo integra-se 
na pastoral da Igreja local e colabora com sua disposição. O fato novo, 
hoje, embora acontecendo dentro das diretrizes da Igreja, é que os 
missionários leigos estão surgindo por si só, em toda parte. São 
leigos vivendo uma nova experiência de Igreja itinerante e descobrindo 
que a ordem de Jesus: "Vão pelo mundo todo e levem o evangelho a toda 
criatura..." (Mt 28,20) não é dirigida somente aos apóstolos, mas a todos 
os cristãos. Portanto, qual é a missão para a qual o leigo é chamado a dar 
uma reposta em virtude do seu mandato?

B) Leigos: presença cristã no mundo 

Caminho de amor:

Os leigos na missão:
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O Catecismo da Igreja Católica (n. 900) de onde a Lumen Gentium 
tirou integralmente o texto diz: "Uma vez que, como todos os fiéis, são 
encarregados por Deus do apostolado em virtude do Batismo e da 
Confirmação, os leigos têm a obrigação e o direito, individualmente ou 
agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da 
salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a 
terra; esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é 
somente através deles que os homens podem ouvir o Evangelho e 
conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão 
necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, o mais das 
vezes, obter seu pleno efeito". O missionário leigo é também o cristão 
que deixa a sua terra para servir aos irmãos necessitados de outros 
países, tornando-se um irmão universal; é movido pela fé e não pelo 
espírito de aventura; não aceita as injustiças, a opressão e a miséria 
numa prática de partilha e solidariedade. Uma só condição é solicitada 
aos cristãos leigos: não perder nunca de vista Jesus Cristo, caminho, 
verdade e vida.

Se, portanto, o chamado à santidade e à missão é uma identidade 
comum que clero e leigos partilham do mesmo modo, qual é a 
prospectiva especificamente leiga para responder ao chamado? Trata-
se, de ter claro como e onde nós leigos podemos responder ao chamado 
de participar à missão de Cristo.

O clero é antes de tudo, mas não exclusivamente, chamado a 
construir a Igreja, e os leigos são convidados a ajudá-lo a assumir esta 
tarefa. Os leigos, ao invés, são antes de tudo, mas também aqui não 
exclusivamente, chamados a difundir o Evangelho no mundo secular, 
para levar aos povos à Igreja; por isso, têm necessidade do clero. Em 
muitos países os leigos são certamente indispensáveis ao clero  para  a 
construção da Igreja e o assistem nesta tarefa desenvolvendo 
ministérios e serviços particulares onde é necessário.

A nossa imagem de desenvolvimento espiritual do leigo é distorcida: 
pensamos que seja mais importante estarmos envolvidos no ministério 
da Igreja ao invés de agir no mundo. Mas a missão da Igreja não é tanto 
aquela de renovar a si mesma, quanto aquela de evangelizar o mundo. 
No documento o Evangelii Nuntiandi, Papa Paulo VI exprime 
claramente este conceito: “A Igreja existe para evangelizar”.

Que fundamentos teológicos e pastorais tem a vocação missionária 
dos leigos na Igreja de hoje?

-Teológicos: Seguir construindo a mensagem original desde a 
dimensão laical; mandato recebido no Batismo. Jesus e os 12 Apóstolos 
eram leigos. Com Cristo os leigos participam da sua vida. A Igreja por 
natureza é missionária e os leigos sendo Povo de Deus são também 
enviados por Jesus missionário. Jesus escolheu 12 leigos para caminhar 
com Ele. Os fundamentos teológicos nos leigos estão principalmente no 
primeiro anúncio, no mandato direto de Jesus Cristo, envolvendo as 
culturas, os políticos, as classes sociais e o mandato aos leigos, enviados 
em nome da Santíssima Trindade. “Pois, verdadeiramente, o cristianismo 
nasceu do encontro dos primeiros discípulos com Jesus Cristo. Mesmo 
tendo um conhecimento insuficiente de sua pessoa, o qual somente 
chegaria à plenitude depois de sua ressurreição pela ação do Espírito 
Santo, os discípulos tiveram com Jesus Cristo uma experiência de 
salvação, que marcaria suas vidas. Nas palavras simples de Simão Pedro: 
“Senhor, tu tens palavras de vida eterna”(Jo 6,68). Esta experiência 
salvífica no encontro com Jesus Cristo irá se explicitar ao longo do Novo 
Testamento numa série de verdades e práticas que constituem a fé cristã. 
Imagem de Deus, comunidade dos fiéis, profissões de fé, princípios 
éticos, dados escatológicos, sentido da  criação  e da história, eis alguns 
elementos essenciais que determinam nossa fé e que brotaram de uma 
experiência mais original. Digamo-lo claramente: nossa fé se apóia, em 
última instância, na experiência com Deus que, através de seu Espírito, 
nos capacita crermos em Jesus Cristo (1 Cor 12,3). (“A Igreja na 
América: Comunhão e União” – Prof. Mário de França Miranda).

-Pastoral: 99% da Igreja é laical; é composta de pessoas presentes em 
todas as dimensões da sociedade. Nos fundamentos pastorais está o 
compromisso principal de participação insubstituível dos leigos em 
todos os lugares e condições de vida secular

“A força leiga na Igreja de Cristo = Jesus Cristo  poderia sem dúvida 
defender e conservar sua Igreja, mas por sua grande condescendência, 
chama os homens à honra de ser-lhe os cooperadores; chama não só o 
sacerdócio, mas também o laicato; chama homens e mulheres, grandes e 
pequenos, ricos e pobres, sábios e analfabetos. Esperamos que o leigo, 
atendendo ao seu estatuto teológico e mesmo jurídico dentro da Igreja, 
realize plenamente a sua vocação e missão.

Chamados e dons diferentes:

Fundamentos teológicos e pastorais:
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Os leigos têm direito a organizar-se com uma espiritualidade 
própria e com uma função específica. 

A organização do laicato se coloca hoje como uma tarefa 
imprescindível frente ao imenso desafio que é a "nova evangelização" 
proposta pelo Papa João Paulo II, qual seja o de "superar os limites 
históricos do nosso cristianismo, por um empenho mais profundo na 
articulação entre fé e vida; pela superação do "mais devastador e 
humilhante flagelo" da miséria extrema a que são submetidas milhões 
de pessoas, atingidas por diversas formas de exclusão social, étnica e 
cultural. 

Quais são os objetivos da articulação e organização do laicato ?
- Em primeiro lugar o de despertar a consciência da identidade, da 
vocação e missão dos leigos na busca de uma presença efetivamente 
transformadora no mundo e na Igreja;
- incentivar a vivência da Igreja-Comunhão, mediante a troca de 
experiências e vivências entre os diversos movimentos, pastorais, 
leigos engajados em associações, paróquias e comunidades, no respeito 
mútuo e na busca de caminhos comuns;
- criar e incentivar mecanismos para oferecer uma formação integral, 
gradual e permanente aos leigos, mediante "organismos que facilitem a 
"formação de formadores" e programem cursos e escolas diocesanas...", 
buscando capacitar os leigos para que possam responder com mais 
eficácia aos desafios que são chamados a enfrentar num mundo 
profundamente marcado pelo pluralismo, individualismo, pela "crise

ética pública e pelo subjetivismo ético na vida privada".
- levar os leigos a descobrirem e vivenciarem sua espiritualidade nos 
seus ambientes, à moda do sal e do fermento;
- incentivar a articulação e organização dos leigos nos diferentes níveis.
- estimular a participação permanente dos leigos nos processos de 
planejamento, decisão e execução e avaliação da ação evangelizadora 
da Igreja;
- representar o laicato junto aos setores organizados da Igreja Católica e 
outras Igrejas Cristãs e da sociedade;
- fazer-se presente na caminhada ecumênica, incentivando a ligação e 
comunhão entre leigos católicos e de outras Igrejas Cristãs, na base do 
povo de Deus.

Compreendei, portanto, a nobreza e grandeza de vossa 
missão, ó leigos, e procurai corresponder-lhe dignamente. Que 
aproveita lamentar com intermináveis reclamações a decadência 
da fé, a corrupção dos costumes, a desordem universal, se depois 
não queremos nos incomodar por nada, se nada queremos fazer, 
para remediar, se no momento da luta, abandonamos o campo e 
corremos, covardemente, a esconder-nos? E daí? Não fomos 
todos assinalados na fronte  com o crisma da fortaleza, todos 
incorporados à milícia de Cristo?

Organização do laicato:

Scalabrini - Uma Voz Atual

“O leigo é o homem do mundo no coração da Igreja.” “Todos os cristãos são chamados à missão.”
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A partir de agora, vamos começar a conhecer mais especificamente 
a Congregação MSCS e o trabalho conjunto dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos. 

O ato de fundação da Congregação das Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, ocorreu em Piacenza, Itália, 
a 25 de outubro de 1895. A Congregação tem como fundador o bem-
aventurado João Batista Scalabrini e como co-fundadores os servos 
de Deus padre José Marchetti e Madre Assunta Marchetti.

A obra de João Batista Scalabrini liga-se a uma época de profundas 
mudanças econômico-sociais e políticas que provocaram as grandes 
migrações européias para as Américas.

Sensível às necessidades em que se encontravam os migrantes e 
solidário com seus sofrimentos, Scalabrini empreendeu uma ação 
pastoral específica, comprometendo-se pessoalmente e reunindo 
colaboradores e continuadores de sua obra.

Em 1887 Scalabrini fundou a Congregação dos Missionários de São 
Carlos e em 1889 instituiu a Associação de Patronato São Rafael. 
Da ação sócio-pastoral realizada pelos padres e leigos scalabrinianos 
surgiram igrejas, escolas, orfanatos, hospitais e outros serviços em 
favor dos migrantes italianos. A constatação de que a missão 
scalabriniana devia ser complementada com a participação pastoral de 
uma congregação feminina motivou a nova fundação. Em 1895 Pe. José 
Marchetti, missionário scalabriniano, sentindo a urgência do ramo 
feminino para atender os órfãos migrantes no Orfanato Cristóvão 
Colombo por ele fundado em São Paulo, Brasil, preparou, reuniu e 
apresentou a Scalabrini as quatro primeiras Irmãs: Carolina Marchetti, 
Assunta Marchetti, Angela Larini e Maria Franceschini, que as admitiu 
aos votos religiosos e as enviou à missão.

Durante a travessia as quatro pioneiras, “migrantes com os 
migrantes”, dedicaram as primícias de sua vocação, dando catequese a 
86 crianças que, ao desembarcarem em terras brasileiras, receberam a 
primeira eucaristia das mãos de padre José Marchetti, co-fundador e 
capelão de bordo.

O Orfanato Cristóvão Colombo, SP, sediou a primeira comunidade 
de Irmãs MSCS e os órfãos ali acolhidos foram os primeiros 
destinatários de sua missão. Em diversas circunstâncias o Orfanato do 
Ipiranga mereceu de João Batista Scalabrini uma “especial menção” 
como a que consta em relatório enviado à Propaganda FIDE, datado de 
10 de agosto de 1900: “A bordo do navio em que viajava um 
Missionário, Pe. José Marchetti (ex-professor no Seminário de Lucca) 
morria uma jovem mãe, deixando um orfãozinho bebê e o esposo 
sozinho, desesperado. O Missionário para acalmar aquele desolado 
que ameaçava jogar-se no mar, prometeu-lhe cuidar da criança, e como 
prometeu fez. Chegou ao Rio de Janeiro, levando no colo aquela 
inocente criaturinha e apresentou-se com ela ao exímio conde Pio de 
Savoia, no momento cônsul geral daquela cidade. Ele não pode dar ao 
jovem Missionário mais que palavras de encorajamento, mas tanto 
bastou para que este, batendo de porta em porta, chegasse por fim a 
deixar o pobre orfãozinho com o porteiro de uma casa religiosa. 
Daquele momento em diante a idéia de fundar em São Paulo (onde 
tinha chegado) um orfanato para os filhos dos italianos não lhe saía da 
cabeça e, com grandes sacrifícios, conseguiu fundá-lo de fato. Agora 
tem seis anos de vida, com 200 orfãozinhos e um mártir que reza por 
eles no céu, porque as grandes fadigas que suportou, custaram a vida 
ao piedoso e zeloso Missionário. Descanse em paz a sua alma, já pronta 
para o céu aos trinta anos!”*

Com o desdobramento do Orfanato do Ipiranga, a sessão feminina 
do mesmo estabeleceu-se em Vila Prudente onde, em 1907, as Irmãs sob 
a liderança de Madre Assunta Marchetti puderam fixar a sede geral da 
Congregação e crescer na identidade MSCS. A partir de 1915 a família 
religiosa expandiu-se no Rio Grande do Sul, em áreas de colonização 
italiana.

O início da Congregação foi acompanhado de sucessivas 
dificuldades, mas foi um período rico de frutos de santidade e de 
afirmação da identidade congregacional graças à fidelidade carismática 
da co-fundadora Madre Assunta Marchetti. O decreto de Pio XI, de 13 
janeiro de 1934, aprovando “ad experimentum”, por sete anos, as novas 
constituições, legitimou a Congregação como instituto religioso de 
direito pontifício.

A)  Histórico

“O leigo cristão é uma  presença diferente no mundo.” “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos.”
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Seguiu-se uma época de florescimento de vocações e nova 
expansão das obras da Congregação. Em 1936 ela atingiu o local de 
partida das quatro pioneiras, estabelecendo-se em Piacenza, Itália. Em 
1941 alcançou os Estados Unidos. A reinterpretação do carisma feita 
por ocasião do Capítulo Especial, 1969-1971, sobretudo a opção pelo 
serviço pastoral junto a migrantes de todas as nacionalidades favoreceu 
maior internacionalização da Congregação MSCS nas Américas, na 
Europa, Ásia e África.

Hoje a Congregação é constituída de seis províncias: Nossa Senhora 
Aparecida, Imaculada Conceição, São José, Nossa Senhora de Fátima, 
Cristo Rei e Maria, Mãe dos Migrantes. A sede geral esteve no Brasil até 
1960, ano em que foi transferida de Vila Prudente para Itália, primeiro 
em Acilia, periferia de Roma e desde 1982 em Roma - centro, onde 
agora se encontra.

A Congregação desenvolve sua missão através da catequese, 
educação cristã, pastoral da saúde, ação social e pastoral das 
migrações, atuando em escolas, hospitais, orfanatos, presídios, 
centros de menores, asilos de anciãos, casas de formação, 
comunidades étnico-culturais, paróquias, dioceses, conferências 
episcopais, organismos internacionais, organizações civis, centros 
de promoção e de serviços de escuta, acolhida e centros de estudos e 
de documentação.

Em resposta aos desafios da mobilidade humana e fiel à missão que 
a Igreja lhe confiou, a Congregação marca presença pelo testemunho de 
vida consagrada no serviço evangélico-missionário aos irmãos em 
mobilidade e, de preferência os pobres e necessitados. O espírito que a 
anima é aquele da comunhão universal porque deseja visibilizar a 
vocação dos membros de reconhecer e amar Cristo na pessoa do 
migrante.*

Conheça, abaixo, os principais “personagens” da vida e missão da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo.

São Carlos Borromeo, nasceu em Arona, Itália em 1538 e faleceu em 
Milão a 03/11/1584. Aos 21 anos foi eleito cardeal diácono e secretário 
de Estado do Papa Pio IV. Soube por em prática o Concílio de Trento e 
dinamizar e disciplinar toda a região da Lombardia. Cuidou dos 
seminários, escolas, da formação catequética, da boa imprensa e dos 
doentes atingidos pela grande peste nos anos de 1576-1577. É o símbolo 
da Igreja renovada de seu tempo. O seu lema era: “Humildade”. É 
conhecido como o “Pai dos Pobres”, sendo canonizado em 1º de 
novembro de 1610 por Paulo V. É o Patrono da Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas. E o lema: 
“Humilitas” é herança deste grande santo.

O Bem-aventurado João Batista Scalabrini 
nasceu em Fino Mornasco, Como, Itália a 
08/07/1839 e faleceu em Piacenza a 
01/06/1905. Ordenado sacerdote em 
30/05/1863, foi professor e reitor do Seminário 
menor de Como e pároco de São Bartolomeu, 
em Como. No dia 30/01/1876, com idade de 36 
anos, foi consagrado Bispo de Piacenza.

Sua atividade pastoral e social foi muito 
grande: realizou pessoalmente cinco visitas 
pastorais às 365 paróquias da diocese. Celebrou 
três sínodos. Reorganizou o seminário seguindo 

as pegadas de São Carlos Borromeo e São Francisco de Sales.  
Consagrou  200 igrejas. Foi um pastor incansável  na administração dos 
sacramentos, na pregação e na educação do povo ao amor ativo à Igreja e 
ao Papa. Na assistência aos doentes de cólera, na visita aos enfermos e 
encarcerados, no socorro aos pobres. Ele deduzia os rumos dos 
acontecimentos muito antes que eles se realizassem. Foi o precursor de 
métodos novos. Enfrentou com coragem e visão de futuro as questões 
mais cruciais de seu tempo.

Jesus Cristo é "a resposta definitiva à pergunta acerca do sentido da 

vida, às questões fundamentais que tanto inquietam hoje tantos 

homens e mulheres do continente americano" (ECA n.10).

Daí as palavras incisivas da nossa exortação: "a Igreja na América 

deve falar cada vez mais de Jesus Cristo, rosto humano de Deus e 

rosto divino do homem”.

B) De São Carlos ao Grupo Pioneiro

São Carlos Borromeo:

Bem-aventurado João Batista Scalabrini:

*Síntese Histórica do Instituto – Documento Final do XI Capítulo Geral da Congregação, págs 62 a 64.

“Scalabrini confiava no poder dos joelhos.” “Scalabrini confiava no poder dos joelhos.”
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Lutava para que os católicos pudessem participar da vida pública e 
política da Itália. Desejava uma Igreja mais comprometida com as 
classes sociais, operários, camponeses. Mas seu empenho maior dá-se 
no campo da mobilidade humana. Tocado pelo drama da emigração 
italiana que expulsava milhões de italianos de sua pátria rumo a um 
destino incerto Scalabrini fez-se porta-voz deles na Igreja e na 
sociedade, criando um projeto sócio-pastoral específico para 
evangelização, acompanhamento, atendimento e promoção do 
migrante. Tão intensa foi sua luta que lhe valeu o título de Apóstolo dos 
Migrantes.

Mas a atividade maior foi a fundação de três institutos, de religiosos, 
religiosas e de leigos, ao serviço dos migrantes: A Congregação dos 
Missionários de São Carlos (1887), A Sociedade São Rafael (1889), e a 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-
Scalabrinianas (1895). Scalabrini foi beatificado em 1997 pelo Papa 
João Paulo II e suas idéias são de grande atualidade para o mundo de 
hoje.

O Servo de Deus José Marchetti nasceu em Lombrici de Camaiore, 
Lucca, Itália a 03/10/1869, e faleceu em São Paulo a 14/12/1896, vítima 
da febre tifóide que contraiu enquanto atendia aos doentes nas fazendas 
do interior do Estado de São Paulo. Foi o mártir da caridade e Co-
Fundador da Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo-
Scalabrinianas. Ardia em seu peito um grande 
amor pelas pessoas em quem ele via Jesus 
Cristo.

A urgência missionária o levou a muitos 
gestos heróicos de caridade. Para poder servir 
mais ao próximo fez o voto de não perder mais 
de 15 minutos inutilmente. Inteligente 
professor foi ordenado sacerdote em Lucca 
em 1892. Tendo ouvido uma palestra do Bem-
aventurado Scalabrini sobre o drama dos 
imigrantes, partiu com eles para o Brasil em 15/10/1894. Trabalhou 
como capelão de bordo nos navios que transportavam os imigrantes 
italianos para o Brasil.

Durante a segunda viagem para o Brasil, no navio assistiu uma 
jovem que morria, deixando órfã uma criança pequena e o marido no 
desespero. Esta cena dolorosa o incentivou a dar início às obras para a 
acolhida e formação da infância abandonada em São Paulo. Em seu 
trabalho apostólico não conhecia descanso. De grande zelo e santidade, 
sempre lutou entre sacrifícios inacreditáveis. Deu sua vida assistindo os 
doentes de tifo, ficando doente também e entregando sua curta vida de 
27 anos, sendo por todos considerado “santo”.

A Serva de Deus Assunta Marchetti, nasceu 
em Lombrici de Camaiore, Lucca, Itália em 
15/08/1871 e faleceu em São Paulo,  Brasil a 
01/07/1948. Desde jovem alimentou o desejo de 
se tornar religiosa carmelita, opção que ela foi 
adiando devido às dificuldades domésticas com 
sua família. Contudo, as circunstâncias da vida 
lhe mostraram outro caminho, Deus a quis entre 
os migrantes. A pedido de seu irmão, o Padre 
José Marchetti que começou por sua própria 
casa – convenceu a mãe Carolina e a irmã 
Assunta da importância dessa causa em favor 
dos migrantes para  a  vida missionária. 

A elas, Carolina e Assunta vem se ajuntar outras duas missionárias, 
Angela Larini e Maria Franceschini Após receber o envio missionário 
de Dom João Batista Scalabrini (Bispo de Piacenza) no dia 25/10/1895 
veio para o Brasil, de onde nunca mais saiu. Desenvolveu sua missão em 
São Paulo, no Orfanato Cristóvão Colombo, berço da Congregação 
MSCS. Dentro do espírito de humildade atuou em diversas frentes 
missionárias. Desenvolveu desde os serviços mais humildes até o cargo 
de Superiora Geral do Instituto. Enfermeira, missionária foi para as 
missões no Rio Grande do Sul e trabalhou nas Santas Casas no interior 
de São Paulo. É Co-fundadora da Congregação das Irmãs MSCS. 
Cultivou a profunda humildade e a fidelidade ao Senhor. Em espírito de 
caridade e zelo apostólico doou sua vida para os migrantes 
principalmente os órfãos e os enfermos.

 

Servo de Deus José Marchetti:

Serva de Deus Assunta Marchetti: 

“Leigos: chamados à santidade dentro do mundo.” “Os leigos participam da mesma missão.”
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Notável foi a atuação das primeiras Irmãs da Congregação MSCS, 
mártires da missão. O grupo pioneiro, além de Madre Assunta era 
constituído pelas Irmãs Ângela Larini, Maria Franceschini e Carolina 
Marchetti. Elas foram o sustentáculo da Congregação. Mulheres que no 
silêncio e no escondimento lançaram os alicerces da ação feminina na 
Igreja em prol dos migrantes. Elas se constituem, hoje, autênticos 
modelos de missionariedade. 

O Bem Aventurado Dom João Batista Scalabrini, em 1887 
externaliza o desejo de criar uma Associação de Leigos: “As 
necessidades às quais estão submetidos os imigrantes podem dividir-se 
em duas classes: morais e materiais, e eu quisera que uma Associação de 
Patronato surgisse na Itália, que fosse ao mesmo tempo religiosa e leiga, 
respondendo a esta dupla necessidade”.

Ao falar em Patronato, Scalabrini faz menção à Sociedade São 
Rafael, criada na Alemanha no ano de 1868.
     Em 1891: Scalabrini constituiu em Piacenza o Comitê Central da 
Associação de Patronato para a Emigração Italiana dando-lhe o nome de 
Sociedade São Rafael.

Em 1895: Fundação da Congregação MSCS. Desde a fundação há a 
participação de Leigos no Carisma e Missão da Congregação.

1895-1896: Padre José Marchetti organiza em São Paulo, Brasil, um 
comitê composto por leigos para auxiliar nos trabalhos e manutenção 
dos orfanatos por ele fundados.  

Destaque deve ser dado à Sociedade São Rafael, que teve um papel 
preponderante no êxodo migratório e que agora é fonte de constantes 
estudos por parte dos leigos que hoje compõem os grupos de LMS.

“As necessidades a que estão submetidos os nossos migrantes 
podem ser divididas em dois grupos: materiais e morais”, por isso D. 
Scalabrini quis que a obra para os migrantes fosse “ao mesmo tempo 
religiosa e leiga, para que respondesse àquela dupla necessidade”. Para 
isto fundou, além das Congregações religiosas, a Sociedade de São 
Rafael para o padroado dos migrantes: para a tutela legal e sanitária, 
para fornecer informações e favorecer a colocação nos lugares de 
trabalho para a abolição do “tráfico dos brancos” da parte dos agentes de 
migração, para sustentar a assistência religiosa, desde o momento da 
partida até o da chegada.

Cada época produz os seus  “pobres” que vão se juntar às categorias 
clássicas de excluídos. No tempo de Scalabrini a reviravolta política do 
século XIX introduziu a  categoria dos emigrados. Sabemos que Deus, 
para cada categoria de atribulados, suscita um apóstolo com a dupla  
tarefa de apontar 
o drama deles e de lhes prover socorro. Para cuidar dos emigrantes, 
Deus suscitou o Bispo João Batista Scalabrini, o qual exigiu e 
pressionou a sociedade civil e ao mesmo tempo iniciou na Igreja um 
movimento de assistência especializada e orgânica em favor de todos 
aqueles que, pôr qualquer motivo, estão obrigados a abandonar o país de 
origem.

Scalabrini, um dia, de passagem pela Estação Central de Milão, 
ficou impressionado com a  cena de centenas de emigrantes que 
apinhavam salas e plataformas, esperando o trem para Gênova. Notou 
nas fisionomias deles os sinais das provações e a tristeza da separação e, 
repassando em seu coração as inúmeras tribulações que eles teriam que 
enfrentar em terra estrangeira, escreveu: “A chama da vergonha me 
sobe ao rosto, sinto-me humilhado na minha qualidade de sacerdote e de 
italiano e me pergunto: o que fazer para socorrê-los?”.

As Primeiras Irmãs:

C) Primórdios da Ação Leiga no Instituto

Origem e evolução da Sociedade São Rafael.

“A messe é grande, mas os operários são poucos.” “Coloquemo-nos nas mãos de Deus.”
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1880- Scalabrini concluiu a primeira visita em sua Diocese e 
constatou a realidade emigratória: 28 mil diocesanos haviam 
emigrado ao exterior. Enquanto a ação do Governo se reduzia 
a genéricas e ineficazes circulares, Scalabrini passou à ação:

1º Surge a idéia de uma congregação de padres italianos das diversas 
dioceses para atender os emigrados.

2º A criação da Associação de Patronato para ajudar esses padres, com a 
organização de Comitês locais.

3º Organização da Associação Patronato em Associação São Rafael - 
Associação Nacional de Patronato em favor dos missionários 
italianos.

1887-Ano de sua primeira iniciativa quanto à São Rafael: reunir 
pessoas cristãs e influentes em associação de patronato que 
dariam à Origem à Sociedade São Rafael, constituída de 
leigos e sacerdotes empenhados no campo migratório. A 
primeira associação de patronato foi projetada em 1887. Em 
Piacenza o Comitê local, nos primeiros anos teve como 
primeiro presidente o próprio bispo, Scalabrini. No mesmo 
ano Scalabrini fundou a Pia Sociedade dos Missionários de 
São Carlos.

1889- l2 de abril - fundação da sociedade leiga de patronato São 
Rafael destinada à tutela dos migrantes. Foi eleito presidente o 
marquês advogado Volpe-Landi, que já vinha se distinguindo 
na Obra dos Congressos. Poucos dias depois, foi dado um 
comunicado  à imprensa, onde se divulgava a finalidade do 
patronato: “Trabalhar para manter vivos, no coração dos 
emigrantes italianos, a fé, o sentimento pátrio, o afeto à mãe-
pátria e, ao mesmo tempo, procurar o seu bem estar moral, 
físico, intelectual, econômico e social. Atuou nos porto de 
Gênova, Nova York e Boston em colaboração com a São 
Rafael belga e a São Rafael alemã ( esta fundada em l871 pelo 
deputado Peter Cahnsly) na qual Scalabrini se inspirou.

1890- Em colaboração com a São Rafael alemã, promoveu o 
Congresso de Lucerna com o objetivo de criar nova liga 
internacional, nível europeu para migrantes transoceânicos.

Deste Congresso saiu o “Memorial de Lucerna” que acolheu 
aquelas idéias de Scalabrini  que foram aproveitadas em l952 
pela Constituição Exsul Família ( Carta da ação pastoral em 
favor dos migrantes) por Pio XII.

1891-l892- Scalabrini percorreu inúmeras cidades italianas, 
fazendo conferências e incentivando a fundação de comitês em 
locais onde era mais intenso o êxodo, como: Gênova, principal 
porto italiano de onde partiam os migrantes para a América: 
Roma, Firenze, Turim, Milão e outras cidades. O Comitê mais 
ativo na Itália foi o de Gênova e, do exterior, os de Nova York e 
Boston nos Estados Unidos. 

1895-Scalabrini, funda a Congregação das Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, em Piacenza - Itália.

“Sorri-nos uma grande esperança.” “O leigo é testemunho de fraternidade e acolhida”
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O Bem-aventurado Scalabrini era convicto que a fundação de um 
instituto missionário seria insuficiente para garantir uma assistência 
completa aos migrantes. Junto aos padres era necessário a presença dos 
leigos. Decidiu, assim, em 1889 dar vida  a  uma  associação  nacional do 
patronato São Rafael para  que os mesmos leigos se empenhassem pelos 
migrantes

Tratava-se de uma iniciativa grande que compreendia a ajuda aos  
missionários no seu difícil trabalho, à assistência médica durante a 
viagem, a abertura de escolas para manter viva a cultura italiana para os 
imigrantes, a constituição de um excelente serviço de informação, 
assistência jurídica, etc. O objetivo principal era aquele de manter vivos 
no coração dos migrantes a fé e o afeto à mãe pátria. E isto não somente na 
Itália e durante a viagem, mas também em terras de emigração, no 
coração das comunidades italianas que estavam se formando nas 
Américas. 

Poderia parecer uma simples associação de patronato, limitando-se a 
tarefas assistenciais, mas nas intenções do bispo de Piacenza, tratava-se,  
ao invés,  de um projeto muito mais comprometedor. Para Scalabrini, de 
fato, a migração era a grande ocasião que se oferecia aos católicos 
italianos para se tornarem protagonistas no campo social. A ação que o 
patronato era chamado a desenvolver se fundamentava, exatamente na 
harmonia entre Deus e Pátria. Era,  portanto,  possível atingir, através de 
uma concreta ação comum em favor dos migrantes, uma maior 
conciliação entre os italianos, pacificando de fato a nação dividida.

A sua preocupação foi acolhida pelo professor Toniolo, que naquele  
período  estava  preparando  em  Lucca  um  Centro de Estudos e de 
obras sociais. Toniolo entendeu que Scalabrini estava fazendo para os 
imigrantes alguma coisa de extraordinário, como o próprio Scalabrini 
dizia, a emigração era uma provocação.Os católicos não poderiam 
permanecer simplesmente espectadores. Deveriam finalmente agir. 
Toniolo estava tão convicto das decisões de Scalabrini que lhe pediu “o 
privilégio de fazer ele também alguma coisa para os emigrantes”. Por sua 
vez, Scalabrini tinha tamanha estima pelo professor de Treviso que o 
sustentou  sem hesitação nos seus projetos. A associação de patronato 
começou com muitas dificuldades; levou o nome de São Rafael, à 
imitação da gloriosa associação criada pelos católicos alemães para  a 
tutela dos seus emigrantes. O estatuto foi preparado pelo próprio Toniolo.

O movimento tinha uma direção leiga,  e com o clero era prevista 
uma relação de harmonia, não de dependência. E isto será motivo de 
muitos conflitos com os bispos. A dirigir a associação foi chamado o 
marquês Volpe Landi, de Piacenza.

O primeiro comitê surgiu em 
Piacenza em 1889; seguiu no 
período de poucos meses os 
comitês de Bérgamo, Gênova, 
Treviso, Lucca.  Os jornais deram a 
notícia sublinhando o fato relevante 
que no terreno da caridade se 
juntavam homens importantes de 
várias posições políticas.

Na realidade, juntaram-se em torno das associações nomes 
importantes da cultura e da política, expoentes do mundo industrial e da 
nobreza, eclesiásticos e leigos conhecidos do grande público. Foi a 
primeira vez que na Itália os católicos e os liberais se juntaram em torno 
de um projeto comum. A conciliação, tão difícil no terreno político, se 
realizava de fato, no terreno da caridade. 

Scalabrini percorreu a Itália dando conferências sobre o tema da 
migração e em cada cidade em que ele passava surgiam comitês da 
Associação São Rafael. Sacerdotes e leigos que pediam para entrar no 
Instituto missionário de Scalabrini. Recolhiam-se fundos, 
sensibilizavam-se parlamentares, economistas, personagens da 
indústria, jornalistas pessoas que podiam ajudar a preparar uma 
verdadeira lei sobre a imigração. A posição do Bispo foi inovadora. Ele 
se dirigiu aos católicos e aos leigos para que superassem o muro que os 
separava, unindo esforços para afrontar o mais grave problema social da 
Itália (Cf. Villa Deliso, Storia Dimenticata, pg. 119-121). 

A Sociedade São Rafael abriu primeiramente dois secretariados, 
nos portos de Gênova e Nova York e depois também em Boston. Na 
Itália, constituiu 19 comitês, com escritórios de orientação e de socorro 
nas cidades de maior interesse no êxodo migratório. A grande vitória 
dessa Sociedade foi ter conseguido que o governo italiano aprovasse a 
lei da emigração, em 1901, o que garantiu maior segurança e tutela à 
migração.  Não deve ser esquecido também o espírito ecumênico que 
animava a Sociedade São Rafael.

Sociedade São Rafael

“Leigos: semente de Boa Nova entre os povos.” “Os leigos encontram Cristo Peregrino no migrante.”
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Nota: O Bem-aventurado Scalabrini tinha muita confiança no trabalho 
dos leigos da Sociedade São Rafael. Leia, abaixo, duas de suas cartas que 
contam o trabalho realizado pela Sociedade, assim como ele a estruturou.

“Permita-me enviar a V. Ema. Revma. cópia de meu humilde 
trabalho sobre a migração italiana, como tênue atestado da estima 
vivíssima que alimento para com o senhor. Sei que este assunto lhe 
interessa muito, portanto, espero de sua inteligente operosidade, um 
válido contributo a este respeito.

A idéia foi acolhida com entusiasmo em todos os lugares, e um 
número de pessoas muito distintas, do clero e do laicato, já se me 
ofereceram para constituir um comitê apropriado para recolher meios, 
pedindo-me para assumir a direção.

Estou convencido, Excelência, que se deve olhar com carinho 
semelhantes disposições de espírito e colocar mãos à obra, imedia-
tamente, para não nos deixarmos anteceder por outros. Um comitê 
leigo, sob a vigilância de um bispo, atento aos sinais de Propaganda 
Fidei, considero necessário, para preparar aquele considerável trabalho, 
que deve preceder à atuação do projeto de evangelização, que se está 
amadurecendo na S. Congregação.

Urge, antes de tudo, liberar os nossos migrantes das mãos dos 
agentes de especulação, que atiram tantas pobres almas, especialmente 
as crianças e jovens, à perdição. Para conseguir este fim, parece-me 
indispensável a ajuda do braço secular, que poderá mais livremente, 
com maior esperança, ser ouvido em um comitê leigo, que não em um 
comitê eclesiástico.

Além disso, parece-me que o projeto leigo, visto do lado hu-
manitário, deve conservar-se separado do projeto eclesiástico, no que 
diz respeito ao lado religioso. Aquele, deveria determinar todo o 
trabalho preparatório e os meios para facilitar a atuação deste.

De acordo com o exímio bispo de Cremona, que entraria ele também 
a dirigir um comitê geral, eu estaria disposto a abrir uma casa para 
sacerdotes que Deus inspirará a se dedicarem a esta obra de caridade, 
aqui em Piacenza, não duvidando que me ajudarão, com meios 
materiais, as pessoas que farão parte do comitê e os que a ele aderirão, 
confiando, mais que tudo, na providência de Deus.

O projeto de propaganda encontrará, deste modo, o caminho aberto 
e não naufragará, como é de se temer, se confiado a poucas pessoas 
eclesiásticas, que encontrariam obstáculos e oposições. (Carta a Dom 
Jacobini, 2-7-1887 – AGS 1).

Dirigir e assistir a migração é tarefa também do Estado, que deve 
garantir a tutela moral e material, com acordos internacionais e com 
legislação que defenda os direitos humanos e civis dos migrantes, 
proteja-os contra a ávida especulação dos recrutadores, impeça o saque 
da poupança enviada às famílias, que ficaram na pátria.

Deviam ser constituídos comitês da Sociedade São Rafael seja nos 
principais portos de embarque e de desembarque, seja nas regiões que 
davam maior contingente humano à migração, com a ajuda de todos, 
eclesiásticos e leigos, de qualquer partido; “de todos aqueles em cujos 
corações vibra alto e sereno o afeto da pátria e que têm um sentido de 
piedade amável pelos sofrimentos e necessidades dos irmãos que 
abandonaram nossa pátria comum”.

Quanto ao primeiro ponto, eu desejaria que na 
Associação, além dos membros contribuintes, 
houvesse ainda membros ativos. As contribuições 
deveriam ser várias e bem distribuídas. Antes de 
tudo, dever-se-ia fundar comitês em todos os  
principais portos do Reino e também nos países do 
exterior, onde embarcam migrantes, para recebê-
los, vigiá-los, aconselhá-los, protegê-los, ajudá-
los. Outros comitês deveriam ser fundados nos 
portos onde se dirige a migração italiana, para 
impedir que aí se renovem os inconvenientes e os 
perigos, encontrados freqüentemente, nos portos de embarque.

Para atuar o segundo ponto, seria necessário que a Associação se 
colocasse não só em relação com o Governo italiano, mas também com 
os vários governos americanos, para dar à migração nacional uma 
orientação lógica e prática, para impedir que os pobres camponeses, 
quando chegarem na América, se achem inseguros sobre o lugar onde ir 
e possam fazer má escolha, causadora de aborrecimentos intermináveis 
para si e para sua pobre família. Deste modo conseguir-se-ia que as

Um comitê leigo sob a vigilância de um bispo
Defesa dos direitos dos migrantes

“O leigo é fiel discípulo de Cristo.” “São Carlos: testemunho de fé e humildade.”
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nossas colônias agrícolas fossem mais prósperas, melhor organizadas e 
em condições de receber ajuda e proteção do governo nacional.

O terceiro ponto tem também importância e está em estreita conexão 
com os dois precedentes. A Associação deveria cuidar que os migrantes 
fossem, ou acompanhados durante a viagem por um membro ou ao 
menos recomendados à pessoa de confiança que os socorresse, em caso 
de necessidade. Depois, nos navios ter sempre um sacerdote, que 
prestasse o conforto do seu ministério a todos, mas especialmente aos 
doentes.

A Associação deveria procurar que nos lugares onde os colonos 
italianos fossem aglomerados, não se deixasse os doentes abandonados 
e se socorresse aqueles que a desgraça tivesse reduzido à indigência. 
Mas para obter este último resultado, é necessário que a migração seja 
melhor regulamentada, e que os italianos não se dispersem em pequenos 
grupos pelo imenso continente americano, mas se reúnam em fortes e 
bem ordenadas colônias.

O quarto ponto se refere à enérgica repressão ao tráfico dos brancos. 
Para fazer algo de prático neste sentido, a Associação terá necessidade, 
sem dúvida, do apoio eficaz do governo, o que eu acredito, não deverá 
faltar, a partir do momento em que se coloque claras as coisas 
abomináveis, que acontecem agora e que por causa da indiferença 
generalizada, permanecem desconhecidas.

De fato hoje, como já fiz notar, acontecem muitas vezes que agentes 
de migração, sem consciência e sem coração, enganam as famílias e 
levam embora pobres jovens que destinam à minar a moral e à desonra. 
Casos como estes, verdadeiramente lastimáveis, acontecem 
diariamente. A imprensa pública, que se ocupa com tanto interesse dos 
mínimos mexericos das crônicas da cidade, cala sobre estes delitos 
abomináveis, ignora-os ou finge ignorá-los. Portanto, é necessário que 
uma Associação, que se destina a proteger os migrantes, procure 
combater abertamente, constantemente este tráfico iníquo e que onde 
não possa agir por si mesma, recorra ao poder público e em reuniões 
solenes, alerte a consciência popular, denunciando os abusos e os 
horrores que cometem  em  afronta  às leis divinas e humanas”. (A 
migração italiana na América. Piacenza, 1887, pp. 41-44)

1º No aspecto ético-religioso – Promover a assistência religiosa 
antes do embarque dos migrantes, durante as viagens 
transoceânicas e na chegada às novas terras, onde os 
missionários fundariam Igrejas e centros de assistência para 
irradiarem seu apostolado.

2º No aspecto sanitário - Providenciava não somente 
medicamentos aos migrantes, mas também uma decente 
assistência médica nos navios; dispensava cuidados especiais à 
higiene como profilaxia contra  possíveis enfermidades 
decorrentes da fome e do calor. Interessava-se ainda em enviar 
médicos e enfermeiros aos centros de assistência das colônias 
italianas.

3º No aspecto intelectual - Promovia a fundação de escolas para o 
ensino, a educação e a integração dos migrantes no país que os 
acolhia. A Sociedade São Rafael da Alemanha  enviou 
constantemente professores ao sul do Brasil, de forma a impedir 
o analfabetismo entre os descendentes alemães.

4º No aspecto jurídico - Chamava a si a assistência legal, tanto 
junto ao governo, quanto contra os agenciadores desonestos.

5º No aspecto econômico - Sua ajuda não consistia apenas em 
financiamentos e orientações sobre terra e empregos melhores, 
mas incluía ainda uma vasta rede de informações entre os 
migrantes e seus familiares distantes, bem como outras 
orientações necessárias principalmente nos primeiros anos, que 
eram os mais difíceis.

Scalabrini não se contentou em enviar missionários e 
missionárias pelo mundo; no fim se fez missionário ele próprio, 
indo visitar as coletividades italianas das Américas:

1901 -  Visitou os seus missionários e migrantes italianos radicados nos 
Estados Unidos.

1904 - Visitou seus missionários e os migrantes italianos radicados no 
Brasil.

1905 - Apresenta ao Papa Pio X, um projeto mais abrangente e mais

Os objetivos da Sociedade São Rafael visavam
os vários setores da vida humana:

“O mundo anda depressa e nós não podemos parar.” “Leigos: testemunhos da Palavra e da ação apostólica.”
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eficaz em favor dos migrantes de todas as nacionalidades. 
Servindo-se dos dados colhidos durante a viagem aos Estados 
Unidos e, somando o que estava colhendo no Brasil, Scalabrini 
elaborou o Projeto Pro Emigratis Catholicis. Em maio de 1905, 
pouco antes de seu falecimento, Scalabrini remeteu esse Projeto 
ao Santo Padre, com a promessa de revê-lo e completá-lo, logo 
que lhe fosse possível. A morte porém o colheu no dia 1º de 
junho de 1905, deixando à Igreja a semente de suas idéias, como 
grão de trigo enterrado que lentamente, foi produzindo seus 
frutos.

Carisma:  “Dom” – força divina conferida a uma pessoa, mas em 
vista da necessidade ou utilidade da comunidade religiosa. 

O Carisma de uma família religiosa é o critério-base que define e 
caracteriza a maneira própria de viver a experiência de Deus. É o ponto 
central que a diferencia das outras

O Carisma motiva e entusiasma: é dom do Espírito, é graça que 
penetra e modifica o coração; é experiência interior do Espírito que 
identifica a razão de ser da família religiosa na Igreja. 

O fundador, o Bem Aventurado Dom João Batista Scalabrini, 
recebeu um carisma especial, isto é, um dom destinado a toda família 
espiritual à qual deu vida. A inspiração que o fundador recebe de Deus é 
sempre tão viva que continua, através dos tempos, a responder às atuais 
e reais necessidades apostólico-sociais da Igreja, junto aos migrantes.

O Carisma fundacional contém uma força intrínseca dada pelo 
Espírito capaz de mover as pessoas a dar continuidade de seu 
dinamismo na história. Somos herdeiros(as) e partícipes do carisma 
legado Dom João Batista Scalabrini. Os primeiros que acolheram 
profundamente o carisma foram os dois Irmãos, Pe José Marchetti 
e Madre Assunta Marchetti, reconhecidos como co- fundadores da 
Congregação.

A Igreja, ao reconhecer o carisma, nos conferiu a missão de 
sermos seu prolongamento entre os migrantes, de preferência os 
mais pobres e necessitados”

 

O Carisma e a Missão revelam-se como uma experiência do 
Espírito, transmitida aos membros da família Scalabriniana a fim de ser 
por eles vivida, renovada e perenemente desenvolvida em sintonia com 
a Igreja.

A missão Scalabriniana é a de anunciar a Palavra de Deus aos 
Migrantes que por Ele são colocados em nosso caminho para conduzi-
los à fé. Tal graça requer de cada um e cada uma de nós, profunda união 
ao Senhor, união esta que nos tornará capazes de transmitirmos a 
mensagem do Verbo Encarnado, mediante linguagem compreensível ao 
mundo atual.

A ação apostólica de cada membro tem, como ponto de partida, as 
situações concretas decorrentes da mobilidade humana. Sua finalidade 
própria é possibilitar ao destinatário viver a dignidade de homem, Filho 
de Deus, irmão do outro, agente de transformação das realidades 
terrestres, na condição de peregrino, a caminho da plenitude.

O Carisma de serviço evangélico e missionário aos migrantes, 
preferencialmente pobres e necessitados, é o Apostolado que a 
Congregação recebeu da Igreja como missão própria em força do 
mesmo carisma e hoje se concretiza na pastoral dos migrantes e 
refugiados, catequese, educação cristã, saúde, pastoral social, 
centros de acolhida, centros de estudos e outras formas de atuação 
junto aos migrantes.

O Carisma Scalabriniano é um dom que nos torna capazes de amar o 
migrante como irmão. É o dom que Deus concedeu à Igreja por meio do 
Beato João Batista Scalabrini, Bispo de Piacenza e fundador da 
Congregação das Irmãs MSCS, num momento privilegiado de sua vida 
durante a segunda metade do século XIX. Sua fidelidade foi fecundada 
em obras de promoção humana, de caridade e de assistência aos 
emigrantes. Em vista disto, como portadores do carisma 
Scalabrinianos, somos chamados a “sermos migrantes com os 
migrantes, na expansão do Reino”.

 O Carisma é Vida, obra do Espírito Santo, sua fecundidade 
condiciona-se à fidelidade dinâmica e criativa de cada membro da 
família Scalabriniana, a Deus, à Igreja, ao Fundador e Co-fundadores e 
aos irmãos migrantes.

O Carisma Scalabriniano é para a utilidade da Igreja, por isso ele é 
consolidado pelo dom da caridade, primeiro Carisma da Vida Religiosa

D) Carisma e Missão

Carisma Scalabriniano
“Eu era peregrino e me acolheste” (Mt 25,35)

“Leigos: presença solidária entre os migrantes.” “Também o leigo tem sua missão apostólica.”
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Consagrada, o mais excelente de todos os carismas.  A Caridade 
precede qualquer carisma.

A intuição profética do Beato Scalabrini, ao fundar uma 
Congregação Religiosa em prol dos migrantes, deu origem a diversas 
iniciativas na Igreja e na Sociedade. Por seu Carisma e originalidade, 
esta obra se estendeu para outras áreas de apostolado, em diversas 
frentes missionárias.

Síntese histórica:
1984/1986 Elaboração do 1º Projeto com o Tema Leigos na 

Congregação MSCS.
Em 1995: O X Capítulo Geral estabelece aos Leigos que desejarem 

participar do Carisma Scalabriniano, segundo o espírito do Instituto, a 
Criação de Associação de Leigos nas Províncias e outras formas de 
participação, com critérios próprios, em base às diretrizes da 
Congregação.

Em 1997:  Realização do I Encontro Internacional  de Leigos da 
Congregação, em Fátima, Portugal. 

No encontro o Projeto Leigos se constituiu como: “Movimento 
Leigos Missionários Scalabrinianos.” Também elaborou-se o perfil do 
leigo e a organização.

  Em 1999: II Encontro Internacional – Caxias do Sul – RS Partilha 
da formação e atuação dos Núcleos em cada Província. 

-  Participação de LMS na VI Assembléia Geral da Congregação, 
nos Estados Unidos.

Em 2000: Elaboração das Diretrizes Gerais do Movimento LMS e 
do Diretório de vida Apostólica e Missionária da Associação 
Internacional dos LMS (Regulamento de Vida).

Em 2001: Participação dos LMS no XI Capítulo Geral da 
Congregação, em Roma, Itália.

Em 2003: Realização da I Assembléia Geral do Movimento LMS - 
Aprovação das Diretrizes Gerais do Movimento, em Jundiaí, São Paulo, 
Brasil.
      Em 2006: Realização da II Assembleia Geral do Movimento LMS – 
Aprovação do Regulamento de Vida, em Passo Fundo – RS – Brasil.

Em 2007 Participação no XII Capítulo Geral da Congregação 
MSCS em Roma – Itália. Apresentando o relatório do Movimento.

Em 2009 a realização da III Assembleia Geral do Movimento LMS, 
na cidade de Goiás – GO – Brasil. Assume a elaboração do Manual da 
Formação em consonância com as Diretrizes Gerais e Regulamento de 
Vida.

3- O MOVIMENTO LMS

A) Histórico e Objetivos

1 Cf Objetivo Geral  Diretrizes Gerais do Movimento LMS.
2 Cf Documento Final - I Encontro Internac. de Leigos em Fátima, 1997
3 J.B. Scalabrini  Discurso al Catholic Club de New York, 1901
4 Diretório de Vida Apostólica-Missionária da Associação Internacional de
   Leigo(as) Missionários(as) Scalabrinianos)  1999  Preâmbulo.

Viver, de um modo específico, o chamado vocacional 
do batismo e a dimensão de Igreja através da participação e 
partilha do Carisma Scalabriniano, anunciando Jesus 
Cristo e testemunhando a identidade de Leigo Missionário 
Scalabriniano, nos diversos âmbitos da vida cotidiana e no 
empenho missionário com os migrantes, afim de que: “ de 
todos os povos se forme um só povo e de toda a 
humanidade um só rebanho sob a guia de um único 
Pastor”.

“O s ( a s )  L e i g o s ( a s )  M i s s i o n á r i o s ( a s )  
Scalabrinianos(as) querem viver no mundo o Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Carisma e a 
missão das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 
S c a l a b r i n i a n a s .  A s s i m ,  o s ( a s )  L e i g o s ( a s )  
Missionários(as) Scalabrinianos(as), mantendo a 
especificidade de seu estado de vida laical, encontram, 
através de sua vocação especial, na pessoa dos 
Migrantes, Cristo Peregrino” 

2

3

4

Histórico

Leigos Missionários Scalabrinianos (LMS):
testemunhas de Cristo em meio aos migrantes

"A Igreja peregrina é por sua natureza missionária.” “Temos que tomar abertamente partido de Deus.”
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Frente a um Carisma universal, e não de exclusividade própria da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-
Scalabrinianas, especialmente no período de 1989 a 1995, tornou-se 
constante o apelo de construir comunhão com os leigos vocacionados, 
proporcionando-lhes oportunidades formativas para uma atuação à 
causa migratória, que alargue os horizontes da missão scalabriniana na 
Igreja.

Fundamentados no pensamento de Dom João Batista Scalabrini que 
diz: "Se nas grandes necessidades da pátria, todo cidadão é um 
soldado, nas grandes necessidades da Igreja, todo cristão precisa ser 
um apóstolo ardente e generoso", houve uma sensibilização geral entre 
os leigos e Irmãs, através de palestras e encontros formativos, 
encaminhando a criação de equipes, constituída por Irmãs e Leigos, 
para articular e dar vida ao Movimento de Leigos na Congregação. 

Os vários Núcleos de Leigos Missionários Scalabrinianos 
participam de um programa de FORMAÇÃO GRADATIVA, e ao 
mesmo tempo assumem com empenho o compromisso com a causa do 
migrante, e estão inseridos em várias missões onde as Irmãs atuam.

O elemento estrutural característico é a laicidade.
O Movimento é organizado em grupos, cada qual com sua 

própria equipe de coordenação local/regional e/ou nacional.  Cada 
grupo é constituído de tantos núcleos locais. Esta organização tem como 
fim a formação dos seus membros e o reforço da rede de comunicação e 
troca entre os membros do Movimento e as Irmãs MSCS. O Movimento 
dos LMS é, em certo modo, uma das formas de continuidade da 
Associação leiga São Rafael sonhada e projetada por João Batista 
Scalabrini, para ser presença e deixar mais precioso o serviço entre os 
migrantes. A organização provem de um organismo representativo 
internacional de união entre as diversas realidades locais e da unidade 
com a Congregação MSCS.

 

Os Leigos Missionários Scalabrinianos (LMS) hoje, empenhados 
na formação e na complementariedade da organização a nível 
internacional, continuam, com freqüência e em silêncio, o projeto 
scalabriniano nas respectivas realidades locais, protegendo e fazendo 
crescer a vida, a cada dia, com as pessoas em mobilidade”.

O movimento prosseguiu seu curso, fortalecendo, sobretudo, sua 
organização em cada uma das seis Províncias da Congregação MSCS, 
de acordo com o previsto no “Diretório de Vida Apostólica-Missionária 
da Associação Internacional de Leigos(as) Missionários(as) 
Scalabrinianas(os)”. Tal organização serviu para amadurecer os 
propósitos e ajustar as modalidades de inserção e de trabalho com os 
grupos de LMS. Essa trajetória recente culmina na I Assembléia  Geral 
dos Leigos Missionários Scalabrinianos, em Jundiaí – São Paulo, em 
outubro de 2003.

É a modalidade organizada pelos LMS, participando do mesmo 
Carisma das Irmãs MSCS, a nível internacional, para melhor formar-se 
e desenvolver a própria missão com maior eficácia. O Movimento, 
ainda recente, está amadurecendo outras modalidades de organização, 
segundo o Direito Canônico e segundo o Direito Civil de cada realidade 
local.

A complementariedade e a partilha de intentos entre as Irmãs e os 
Leigos, já pelo motivo da diferença de papéis, é colocado em evidência 
desde o início.

Os leigos, constituem uma presença gratuita, constante e 
espontânea na maior parte das missões da Irmãs Scalabrinianas em 
modo particular no início. “Acompanhando os sinais dos tempos, 
percebeu-se a necessidade de organizar-se, a fim de responder com 
maior eficácia ao chamado vocacional scalabriniano junto aos  
migrantes,  no contexto  eclesial   e
social atual. Por isso, os leigos decidiram em 1997, depois de um 
caminho de formação iniciado em 1984, constituir o Movimento dos 
Leigos (as) Scalabrinianos (as) como participação ao carisma da 
Congregação MSCS” (Diretrizes do Movimento). 

Como se organizou?

Como é organizado o movimento?

O Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos

O que é o Movimento dos LMS?

 “Não se ama sem conhecer.” “Ele mesmo deve ser a nossa vida.”
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A formação varia notavelmente de país a país. Algumas linhas 
comuns são traçadas nas "Diretrizes Gerais do  Movimento" que os 
LMS aprovaram junto à Congregação MSCS. O programa consiste em 
um percurso trienal, com períodos  intensos de formação, que se 
subdividem em três diferentes etapas. Essas etapas vão desde o interesse 
inicial em participar do Movimento, até o empenho verdadeiro e próprio 
de participação ativa espiritual e apostólica ao interno de um grupo 
local. A scalabrinianidade e a mobilidade humana são temáticas 
fundamentais para o percurso formativo.

Hoje, mais do que nunca, Cristo continua convocando novos 
seguidores para a missão: "Ide vós também para a minha vinha" (Mt 20, 
6-7). Também somos interpelados pelo ardor missionário de Pe. José 
Marchetti e Madre Assunta Marchetti, que concretizaram várias obras 
em favor dos migrantes, seguindo o apelo profético do Pai dos 
Migrantes, o Bem-aventurado João Batista Scalabrini: "...Ide 
mensageiros velozes. ao povo que vos espera...»

Futuro é também assumir a formação como processo vital e 
contínuo, assimilando-o gradualmente, para que cada leigo traduza em 
atitudes os valores scalabrinianos de modo especial, e viva a sua 
vocação com alegria.

Outro ponto importante é implementar um Plano de Pastoral 
Vocacional, prevendo uma pedagogia adequada às diversas realidades, 
para dar novo dinamismo à missão dos leigos, como também auxiliar na 
Pastoral Vocacional de novas religiosas para a Congregação. 

Para acompanhar, assessorar e motivar os Leigos Missionários 
Scalabrinianos a Congregação MSCS conta com a colaboração de 
Irmãs MSCS para assessoria em nível geral, provincial e local.

O Movimento Leigos Missionários Scalabrinianos é constituído 
pelos Grupos e estes pelos Núcleos.

São seis os Grupos:
Grupo Nossa Senhora Aparecida - São Paulo - SP - Brasil
Grupo Maria Mãe dos Migrantes - Várzea Grande - MT - Brasil 
Grupo Imaculada Conceição - Caxias do Sul - RS - Brasil 
Grupo Cristo Rei - Porto Alegre - RS - Brasil 
Grupo San Giuseppe - Piacenza - Itália
Grupo Nossa Senhora de Fátima - Melrose Prak - USA

É o leigo chamado a “viver de modo específico a 
vocação batismal e a dimensão eclesial por meio da 
partilha e da participação ao carisma Scalabriniano, 
no anúncio de Jesus Cristo e no testemunho da 
iden t idade  de  Le igo(a)  Miss ionár io(a )  
Scalabriniano(a) nos diversos âmbitos da vida 
quotidiana e no empenho missionário entre os 
migrantes, para que "de todo o povo se forme um 
único povo e de toda a humanidade um só rebanho, 
guiado por um só pastor." (Cf. Objetivo Geral do 
Movimento dos Leigos Scalabrinianos Diretrizes 

Gerais)
Na concepção do Bem-aventurado João Batista Scalabrini a 

contribuição que os leigos podem dar à vida política, testemunhando 
uma visão cristã da vida e da sociedade, é de fundamental importância. 
A obra dos leigos em particular na mobilidade humana, constitui um 
campo privilegiado de encontro e de testemunho de Cristo. 

Qual é o percurso formativo?

Futuro:

Assessoria:

Organização:

B) O Leigo Missionário Scalabriniano

Como nos diz o Bem-aventurado João XXIII: 
“Chegou o momento de reconhecer os sinais dos tempos,

de aproveitar a oportunidade e de olhar longe...”

Quem é o leigo Missionário Scalabriniano?

“O leigo descobre e desvenda nas realidades temporais, o reflexo da eternidade.” “O missionário leigo é fruto de uma comunidade missionária.”
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Fruto de sua animação missionária nas igrejas locais e na sociedade, 
Scalabrini valorizou desde o início, os leigos. Por isso, os leigos 
scalabrinianos reconhecem em Scalabrini um pai e um guia profético de 
onde tiram inspiração para viver a dimensão missionária da própria fé; 
comprometem-se no estilo de Scalabrini e colaboram para animar 
missionariamente o próprio ambiente e a sociedade; estão atentos a 
novas formas de vida cristã e às experiências que vêm das jovens 
igrejas, informando-se e formando-se; emprenham-se em assumir e 
propor novos caminhos de evangelização e animação.

O Leigo Scalabriniano é uma pessoa que se sente chamada por Deus 
para viver em plenitude sua vocação laical, criando e vivendo um 
caminho sem fronteiras, tendo o compromisso de construir e lutar pela 
justiça, reconhecendo com amor ao migrante o rosto de Cristo.

São leigos cristãos, atentos ao fenômeno migratório e sensíveis à 
vida e à história das pessoas em mobilidade. Eles participam do carisma 
scalabriniano por vocação. A acolhida é seu cartão de visita e a missão é 
testemunhar e anunciar o amor de Deus entre os migrantes, nas formas 
leigas da vida cotidiana. Dedicam-se à evangelização e ao serviço do 
migrante nas diferentes modalidades que a criatividade, a necessidade e 
o próprio carisma scalabriniano suscitam nos diversos contextos.

Para poderem se adaptar e melhor realizar a própria vocação e a 
responder aos múltiplos desafios do mundo de hoje, os leigos 
missionários scalabrinianos empenham-se a um caminho de formação 
cristã; de conhecimento do carisma scalabriniano (espiritualidade e 
missão);de  aprofundamento  da  consciência  missionária; de abertura 
aos valores de justiça, paz e integridade do Criador; de experiências 
concretas de missão particularmente com os migrantes. 

Os leigos missionários scalabrinianos, segundo 
os próprios dons, competências, disponibilidade de 
tempo e possibilidade empenham-se: em animar 
ativamente a missão da Igreja junto aos migrantes; 
em colaborar com as Irmãs MSCS; em  
permanecerem abertos a um possível serviço 
temporário em missão; em escutar o Espírito, que pode chamar qualquer 
um(a) a doar-se na missão, como consagrados ou não, para toda a vida.

A Igreja, enquanto se esforça para corresponder às necessidades 
pastorais dos migrantes, exorta calorosamente o povo de Deus e, em 
particular, os fiéis leigos sensíveis ao empenho apostólico, para que no 
desenvolvimento das suas tarefas específicas se dediquem com 
generosidade à renovação do mundo e à atuação concreta de tudo o que a 
verdade, a justiça e a caridade exigem.

Os LMS vivem e cultivam a própria fé no cotidiano, dedicando-se, 
no próprio trabalho e segundo as possibilidades, ao serviço dos 
migrantes. A ação pastoral dos LMS é diretamente ligada à obra 
missionária das Irmãs MSCS, segundo as diferentes realidades nas 
quais elas se encontram. Trata-se de um dom de participação ao Carisma 
Scalabriniano para viver, com criatividade, o serviço aos migrantes, em 
comunhão com a Igreja Local e em colaboração com a Congregação 
MSCS.

Os LMS receberam de João Paulo II uma indicação muito precisa: 
"muitos dos problemas que surgem da mobilidade dos povos não podem 
ser resolvidos  sem  a colaboração dos leigos.

Viver de modo específico o chamado vocacional do Batismo e a 
dimensão eclesial por meio da partilha e da participação ao carisma 
Scalabriniano, no anúncio de Jesus Cristo e no testemunho da 
identidade de Leigo/a Missionário/a Scalabriniano/a nos diversos 
âmbitos da vida cotidiana e no empenho missionário entre os migrantes, 
para que 'de todo o povo se forme um único povo e de toda a humanidade 
um só rebanho, guiado por um só pastor”.

Qual caminho?

Para qual serviço?

Por que scalabrinianos?

“Na formação dos leigos a espiritualidade ocupa lugar especial.” “Ide onde a voz de Jesus vos chama.”
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Participam junto ao apostolado com os migrantes 
nas diversas frentes missionárias, como também nos 
locais de embarque e chegada. No documento 
“L'emigrazione italiana in América”, 1887, Scalabrini 
expressa: “Sobre eles (migrantes) chamo atenção do 
clero e do laicato e de todos os homens de boa vontade”.

 No Documento “Dell'Assistenza alla emigrazione 
nazionale e degli Istituti che vi provedono”, 1891, 
Scalabrini relata seus pensamentos sobre como deveria 
ser o funcionamento da Sociedade São Rafael para a 

assistência aos migrantes.
Com relação à Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeo-Scalabrinianas  e os leigos, passos largos já foram dados. O 
Primeiro Plano Geral de Ação Apostólica Congregacional de 04/11/1984 
manifesta a primeira expressão oficial da Congregação com relação aos 
leigos: “comprometendo-se na preparação dos leigos para o desempenho 
de projetos em favor dos migrantes”. Dois anos mais tarde, 1986, o 
documento Projeto nº 3 da IV Assembléia Geral: “Missão do leigo na 
pastoral das migrações” dizia: 

“Descobrir com o leigo o espaço que lhe cabe na Igreja para assumir 
juntos o fenômeno migratório como presença dinâmica na realização do 
Reino”.

O IX Capítulo Geral da Congregação, em 1989, avaliou a caminhada e 
propôs: “Dar continuidade ao Projeto dos Leigos assumindo-o com maior 
consciência e compromisso bem como completando-o em sintonia com os 
documentos da Igreja”. E o IV Plano Global de 20/02/1990 assume o 
projeto anterior como atividade de “reelaboração” e animação do projeto: 
Missão do Leigo na Pastoral das Migrações, que teve como objetivo: 

“Formar os leigos empenhados na missão scalabriniana para colaborar 
com as Irmãs MSCS na Pastoral Migratória”. Em 1992 na V Assembléia 
Geral da Congregação falou-se pela primeira vez de “Associação de 
Leigos” e o objetivo do novo projeto dizia: - “Alargar  a  tenda  
Congregacional  de    serviço missionário e evangélico à família migrante, 
associando os grupos de leigos e leigas que querem assumir, como próprio, 
o Carisma Scalabriniano em comunhão com o espírito que anima o 
Instituto das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, 
para colaborarem na construção do Reino de Deus.” 

Os leigos fizeram sua caminhada, conforme vimos ao longo deste 
manual, e chegaram a construir o atual Movimento Leigos(as) 
Missionários(as) Scalabrinianos(as) e a própria caminhada poderá, a 
seu tempo, tornar realidade concreta  uma “Associação Internacional de 
Leigos (as) Missionários (as) Scalabrinianos (as).

Olhando o mundo, vemos um imenso campo de ação para os LMS 
que querem responder positivamente aos dons recebidos em seu 
batismo. 

UNIDADE
Com a graça de Deus o movimento dos leigos missionários
Scalabrinianos já é uma realidade.

Com o seu crescimento, houve a necessidade de uma Diretriz, de um 
Conselho Geral a nível de movimento, com um coordenador Geral, 
tanto quanto os conselhos de Grupos com seus respectivos 
coordenadores. 

Esta preocupação particular é senão a necessidade de sublinhar os 
diferentes aspectos da unidade na vida do movimento, como uma 
reestruturação na formação dos seus membros.
A unidade não passaria de uma palavra vazia de qualquer sentido, se nós 
não lhe consagrássemos um tempo para refletir sobre ela. 
Por que a unidade é tão necessária? Qual o sentido para vocês da 
unidade no movimento? Como vocês vivem a unidade no seio do seu 
núcleo, de sua região? O esforço de cada um de vocês irá ajudar a ter a 
unidade no movimento? 

C) Os Leigos na Obra de Scalabrini Quem é o cristão? 
Eis a pergunta que há mais de 2000 mil 

anos o mundo dos homens não cessa de 
colocar à Igreja. A única resposta que  
podemos dar é através do cotidiano 
testemunho de leigos que vivem capilarmente 
espalhados em todos os ambientes  da 
existência humana. 

D) Reunião de Núcleo

 Unidade, Oração, Formação e Ação

“Eu  não me envergonho do Evangelho.  “O cristão “levanta a cabeça”  e olha para a libertação.”
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O método, as estruturas do movimento, e o carisma scalabriniano nos 
dão um enquadramento de valor inestimável, para estabelecer a 
comunhão entre nossos membros, mas somos nós, os membros dos 
núcleos que devemos dar vida a essa comunhão. Cada membro que toma 
parte ativa na vida do movimento é fator importante para o vigor dessa 
comunhão.

É a sua pertença ao movimento leigo scalabriniano que, em primeiro 
lugar, constitui o mais importante elemento de unidade. Disso resulta uma 
necessidade mais profunda: é necessário desenvolver um espírito de 
equipe que não pode nascer senão de uma preocupação autêntica com o 
bem dos outros, a preocupação com o seu Núcleo e com os outros 
membros de outros Núcleos e Grupos. Além disso, exercermos o carisma 
scalabriniano, nos preocupando com a causa do migrante.

É esse espírito que deve vibrar no coração do Movimento, e se 
exprimir na ajuda mútua fraterna. Nosso engajamento na ajuda mútua 
fraterna, ao mesmo tempo material e espiritual, é como um fio tecido na 
trama de toda a nossa vida de movimento que faz com que todos sejam 
um.

Essa caminhada que, de boa vontade, empreendemos com os outros, a 
fim de nos tornarmos, aos poucos, mais conscientes da presença de Deus 
nas nossas vidas, é um grande ato de fé. É uma vida comunitária na qual a 
ajuda mútua se exprime através da amizade, do engajamento, da 
benevolência, do serviço, e que faz crescer nossa relação com Deus e com 
os nossos irmãos de núcleo. A oração e a partilha durante a reunião nos 
ajudam na nossa caminhada de fé, no decorrer de nossa vida, uma vida 
que nos traz numerosos benefícios, mas também dificuldades. Se dermos 
e recebermos num espírito de entre ajuda, viveremos mais a nossa vida 
segundo os valores evangélicos, principalmente seguindo o carisma 
scalabriniano em favor do migrante.

Se houver entre ajuda e unidade no movimento, será mais fácil 
vivermos as virtudes teologais da Fé, Esperança e Caridade.

A Fé é alimentada pela oração, a esperança pela formação, pois não se 
ama aquilo que não se conhece, e sem o conhecimento nossa esperança 
não é alimentada. E finalmente a caridade sendo alimentada pela ação, 
pois aquele que tem Fé e Esperança se desinstala e procura fazer algo de 
prático que é o serviço àqueles mais necessitados. Se a oração e formação 
não levarem à ação não têm sentido nenhum, e se a ação não for alicerçada 
na oração e formação ela torna-se um mero ativismo, talvez para 
alimentar o seu ego.

A reunião de Núcleo, enquanto comunidade que celebra, não pode 
ser improvisada, ela deve ser preparada.

A amizade resiste mal à separação prolongada. Exige encontros. É 
por isso que o Núcleo deve reunir-se pelo menos uma vez por mês, pois 
com a presença de Cristo o Núcleo volta-se para o Pai, para acolher seu 
amor e sua vontade. Unidos a Cristo, o Núcleo partilha o amor de Deus, 
na entre ajuda: “tinham um só coração e uma só alma”. Impelidos pelo 
Espírito de Cristo, o Núcleo envia os seus membros ao mundo, para 
testemunhar esse amor.

Daí a importância da nossa reunião de núcleo onde iremos alimentar 
a nossa Fé, Esperança e Caridade, através da nossa Oração, Formação e 
Planejamento de ação.

Isto é importante falarmos porque existem pessoas que são ativistas, 
achando que não temos necessidade de oração e formação e outras se 
acomodam na oração e talvez muito pouco na formação, se esquecendo 
da caridade.

Para tanto iremos dar uma sugestão para as reuniões de núcleo, que 
poderão se desenvolver em três momentos: Oração, Formação e 
Planejamento de ação (ou partilha do agir).

O Verbo de Deus se fez homem, para nos ensinar, não só, com 
preceitos, mas também com exemplos. Ele mesmo rezou ao Pai. Ele que 
com o Pai são uma coisa só; Ele a que o Pai havia dado poder, sobre 
todas as coisas rezou, recolhido, no deserto; rezou sozinho sobre o 
monte, vigiando a noite toda; rezou, no sepulcro de Lázaro e ao entrar 
em Jerusalém; rezou antes de iniciar sua missão; rezou no templo, no 
Cenáculo, no Getsêmani, no Calvário; rezou até o último suspiro, para 
arrancar dos suplícios eternos a humanidade que n'Ele esmorecida 
tremia.

A oração é, sem dúvida, a função mais nobre e mais gloriosa, que o 
homem pode exercer neste mundo e nos confere uma grandeza superior 
a tudo. Ele não nos coloca apenas em íntimo contato com o que existe de 
verdadeiro, de belo, de santo, no céu e sobre a terra, mas torna-nos

REUNIÃO de NÚCLEO

ORAÇÃO

“O leigo olha para o mundo com realismo e com esperança.”  “A vocação do leigo emana do Batismo.” 
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igualmente, partícipes da amizade de Deus, das suas mais ternas efusões 
e suas mais íntimas confidências. A oração é Deus que, invocado, desce; 
Deus difuso, infuso em nosso coração, segundo a bela expressão de 
Santo Agostinho; Deus nosso Criador, nosso Pai, nosso Redentor, nosso 
Amigo, nosso Irmão, que nos olha e nos ouve, que acolhe benévolo 
nossa homenagem e nossos afetos.

Oração é um encontro e convívio com Deus, intimidade de filho 
com o Pai, falar a Deus pelo pensamento, pela palavra, pelo diálogo, 
pelos gestos, pelas atitudes. Oração é vida constantemente dirigida para 
Deus. Oração é tudo o que aproxima de Deus e tudo o que é resposta a 
Ele.

A própria limitação humana, diante de tantos desafios e de propostas 
do Reino de Deus, do seu plano, do seguimento de Jesus, faz sentir a 
necessidade absoluta da oração. Louvor, Súplica, Ação de Graças, 
Alegria, Esperança...

Por sua própria essência, a oração pessoal é insubstituível, mas não 
dispensa a oração comunitária, da assembléia Cristã, que se reúne em 
nome do Senhor Jesus.

É a oração que fortalece nossa Fé, é ela que nos liga a Deus para 
ganharmos força e ter esperança viva em nós, e força necessária para 
viver a Caridade.

Nós, cristãos leigos, temos necessidade do estudo, da formação 
constante de uma consciência que supere a fase da ingenuidade 
primitiva da infância. Especialmente nós, missionários leigos 
scalabrinianos, temos também a necessidade do conhecimento do 
carisma do movimento. Saber o que o movimento nos propõe. Temos 
que ter conhecimento para formarmos uma consciência crítica, que é o 
oposto de consciência ingênua. 

Esta não filtra as informações; não lida com critérios próprios; 
aceita com tranqüilidade e sem análise todas as informações recebidas. 
Em conseqüência, a pessoa é levada a agir ao sabor de pressões externas 
e de imposições sociais, como por exemplo, dos Meios de 
Comunicação Social que conseguem instalar nas pessoas uma 
mentalidade tele programada. A consciência crítica, por sua vez, tem

critérios próprios, filtra as informações através desses critérios e, 
portanto, impele a uma prática da vida coerente.

A pessoa não se deixa manipular; é imune a manobras de 
massificação; critica as imposições e assume atitudes concretas de 
acordo com os valores aceitos “conscientemente”.

Consciência crítica cristã: sabe discernir a realidade, os 
acontecimentos as situações da vida e do mundo à luz dos critérios do 
Reino de Deus, de seus valores e de sua prática. Entre os vários valores 
culturais, descobre os que, de verdade, expressam o projeto de Deus. 
Mais do que em outro tempo, nesta época da modernidade com seus 
desafios, e quando a consciência pessoal é extremamente valorizada, 
faz-se necessária essa consciência crítica para o cristão.

É nessa dimensão e nesse sentido que, hoje, ao se referir à 
Evangelização, usa-se também o termo conscientização. Pois a 
consciência crítica leva a pessoa às raízes, às causas dos problemas que 
pedem solução. Esse cristão:

a) não aceita os critérios consumistas, injustos e massificadores 
dos Meios de Comunicação Social, e nem compactua com os 
interesses escusos que estão por trás deles;

b) discerne, pela fé, quem está “fazendo a cabeça” do homem de 
hoje (globalização, neoliberalismo, bem-estar a qualquer preço...)

c) sabe onde, quando e como aplicar os critérios do Evangelho 
para transformar a realidade segundo os critérios do Reino de Deus. 
Para isso se faz necessário a formação integral: teológica, teologal, 
humana, social, etc.

É a mediação necessária para a descoberta dos critérios e valores que 
vão iluminar seu discernimento quanto a realidade. À medida que esses 
critérios vão sendo conhecidos e vividos na prática, vai sendo possível 
implantar um projeto de vida segundo a vontade de Deus. Quanto 
melhor se formar um cristão à luz dos valores do Reino, tanto mais 
eficazmente esses valores vão ajudando a própria pessoa e os que com 
ela convivem a construir uma sociedade justa e fraterna. Sem 
consciência crítica não há discernimento.

FORMAÇÃO

"Evangelizar é a graça e a vocação da Igreja .” "Nunca perder de vista Jesus Cristo: caminho, verdade e vida.”

A Formação Integral
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É a vivência da Fé-testemunho. Formação de princípios; 
espiritualidade como estilo de vida; formação da imagem do cristão nos 
demais e na realidade do mundo: freqüentemente, o cristão é o único 
Evangelho que muita gente lê!

É o conhecimento do conteúdo da fé e de suas razões: a inteligência 
buscando esclarecer a Fé. Teológica porque relativa ao conhecimento 
de Deus. Como? Pela freqüência de Cursos de Doutrina, Encontros de 
Estudo, leituras adequadas, cursos de teologia para leigos. A ignorância 
religiosa tão freqüente exige essa formação.

É a formação teologal; é a formação do cristão na ação: formação 
que contribui decisivamente para a conversão integral, tanto na 
dimensão horizontal quanto na vertical, realidades inseparáveis no 
contexto do plano de Deus. As forças da oração e do estudo propiciam 
conscientização que leva sempre mais para Deus, para o irmão e para as 
realidades do mundo, fazendo com que a ação do cristão seja uma ação 
transformadora dele mesmo, de sua comunidade e, também, da 
sociedade.

Deus chama o ser humano, que é batizado em nome de Jesus e do 
Espírito Santo, e lhe atribui uma missão própria, indelegável. O 
batizado, em virtude do múnus sacerdotal, profético e real que lhe é 
outorgado no batismo, pode ou não responder a esse chamado.

Ao responder afirmativamente, o batizado assume, por vocação, a 
missão que lhe é confiada. Nós fomos chamados para vivermos o 
carisma scalabriniano, que defende a causa do migrante. Ser cristão 
leigo é, portanto, uma vocação especial, que supõe uma resposta.

Entretanto, a vocação específica do cristão leigo pertence à estrutura

do ser cristão. Ele é apóstolo, porque é um batizado, isto é, está inserido 
no tronco  Cristo fazendo uma realidade só com Cristo  “Já não sou eu 
que vivo, mas é Cristo que vive em mim” (Gl. 2, 20)

Não é o papa, o bispo ou o padre que pedem uma resposta e lhe dão a 
missão. É o Cristo que o faz.

O agir cristão é parte inseparável do ser cristão. O próprio Cristo 
programa a ação dos seus seguidores: ser, no mundo, fermento, sal e luz, 
de acordo com o projeto de Deus e os valores do seu Reino, anunciados 
por Jesus Cristo, cuja prática de vida se deseja seguir (Mt. 5, 13-16; 
13,33).

Ao seguidor de Cristo compete, por vocação e missão, anunciar a 
Boa Notícia do Reino de Deus a todos os homens e ao homem todo, 
chamando-os para a salvação e a libertação integral.

No mundo moderno torna-se imperativa a ação transformadora do 
cristão leigo, chamado a lutar por estruturas mais humanas e mais justas, 
chamado a defender os direitos humanos desrespeitados a todo instante, 
sobretudo em se tratando dos pobres, injustiçados e explorados. Essa foi 
a prática e a missão de Jesus (Lc 4,18): essa é a missão do seguidor de 
Jesus, hoje a ação transformadora que anuncia a Boa Notícia e denuncia 
tudo quanto a ela se opõe, chama-se Ação Pastoral (de pastor, 
responsável pelas “ovelhas”, pelos que estão “dentro”) e Ação 
Evangelizadora (que sai em busca dos afastados, do próximo, do 
ambiente, da história  como Cristo, o Bom Pastor que dá a vida por 
suas ovelhas).

a) Ativismo: é o fazer por fazer, sem qualquer reflexão; sem o 
respaldo irrenunciável da oração e sem a voz de Deus, na interiorização 
de sua palavra, nas Sagradas Escrituras;

b) Assistencialismo: é dedicar-se quase que exclusivamente a uma 
assistência puramente “social”. Nesse caso, os pobres são encarados 
como instrumentos ou mediação para uma consciência tranqüila. É 
quase inexistente a preocupação de buscar e encontrar as causas da 
miséria, da marginalização. Pior ainda quando se quer ajudar os pobres 
ou as crianças abandonadas não por serem gente digna de respeito e

A Formação Teologal

Formação Teológica

Formação e Conversão

AÇÃO

“A força leiga na Igreja de Cristo.” “Queremos ser cristãos de verdade.” 

Modelos de ação:
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consideração, mas porque poderão tornar-se “ameaça à minha 
segurança ou ao meu patrimônio”.

c) Ação-serviço: trata-se de ação paliativa; atingindo os efeitos, a 
emergência, socorrendo as necessidades imediatas. Trata-se da esmola, 
das obras de misericórdia, da ação caritativa. É uma ação que não pode 
faltar, sobretudo em casos de emergência, hoje cada vez mais 
freqüentes. A Igreja desde sempre, dedicou-se e sempre continuará 
dedicando-se às obras de misericórdia: asilos, creches, santa casas, 
orfanatos, escolas gratuitas, etc. A ação serviço é preceito evangélico, 
sobressaindo, por isso, a todas as outras. Sobre este preceito é que todos 
seremos julgados e cobrados no último dia (Mt. 25, 31ss);

d) Ação transformadora: é a ação que não busca diretamente os 
efeitos, mas quer ir às causas, à raiz dos males. Constitui uma grande 
preocupação da Igreja hoje. De maneira especial, em certas situações 
clamorosas e cada vez mais freqüentes, a Igreja questiona sistemas que 
criam ou favorecem estruturas injustas que continuam produzindo o 
desemprego, a fome, a morte... Nossa cultura da pós-modernidade é 
chamada de cultura de morte!

Quais as causas do surgimento de sistemas e estruturas que 
permitem tanta miséria e marginalização do ser humano? Não seria, por 
acaso, o que Jesus afirmou em Mc.7, 20ss? “E é o que sai  da pessoa que 
a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más 
intenções, os desregramentos, os furtos, os homicídios... e tantos outros 
males”.

São esses problemas e essas situações que fazem com que a Igreja 
questione e interpelem os cristãos para que não continuem permitindo 
tais distorções; e convida os cristãos leigos a uma ação verdadeiramente 
transformadora, a uma ação profética e libertadora que leve à luta por 
uma sociedade justa e fraterna. Daí as críticas, ataques e perseguições, 
até dos mais íntimos. Isso também ocorre com aqueles que, muitas 
vezes, dizem aceitar Jesus Cristo e o invocam em altas vozes, mas não 
têm coragem de se comprometer a prática por Ele ensinada em favor dos 
seus preferidos.

Sem excluir as demais necessidades pastorais, hoje, faz-se uma 
opção preferencial pelos pobres, como opção estrutural, evangélica 
(opção radical do próprio Cristo), e nós missionários leigos

scalabrinianos, como membros da Igreja, fizemos opção pelos 
migrantes. A raiz dessa opção da Igreja pelos pobres está na prática de 
Jesus (Lc 4, 16-21). Ele deixou claro, antes de tudo, que todos são filhos 
de Deus, com os mesmos direitos humanos fundamentais; anunciou o 
Reino como um Reino de justiça para os pobres; quis estar sempre ao 
lado dos que não têm voz nem vez para reivindicar seus direitos. Essa a 
razão profunda da Opção da comunidade eclesial, sensível às situações 
angustiantes de milhões de filhos de Deus, que são a grande maioria do 
Seu povo.

E nós, Missionários Leigos Scalabrinianos, não podemos ficar 
insensíveis a toda esta realidade que nos aflige, principalmente 
àquela que nos toca mais de perto, que é a dura realidade do 
migrante, que muitas vezes está bem perto de nós.
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