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“É necessário que Jesus Cristo viva em nós”.
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“Vivo na fé de Jesus Cristo.”
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A) FÉ EVIDA DO LMS

O Povo de Deus, hierarquia e cristãos leigos, reflete constantemente 
sobre a identidade, a missão, a espiritualidade, a formação e os 
ministérios leigos e leigas.

A vida dos cristãos leigos é marcada por três elementos 
fundamentais: Jesus, Igreja e o Mundo. Pelo batismo somos inseridos 
em Jesus Cristo e procuramos constantemente nos configurar com Ele. 
Na medida que essa adesão cresce assumimos cada vez mais a 
identidade de Cristo e vamos nos transformando, como diz São Paulo: 
“Já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim” (Gal 2,20). “Estar em 
Cristo”, “estar com Cristo”, “seguir a Cristo”, “revestir-se de Cristo” 
são expressões que identificam essa comunhão com Cristo e nos leva à 
participação ativa na comunidade dentro do mundo. 

A índole secular é própria e peculiar dos leigos. "O campo próprio 
de sua atividade evangelizadora é 
o  mesmo mundo vasto  e  
complicado da política, da 
realidade social e da economia, 
como também o da cultura, das 
ciências e das artes, da vida 
internacional, dos” massmedia “e, 
ainda outras realidades abertas 
para a evangelização, como sejam 
o amor, a família, a educação das 

crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento" (EN 
70).

Os Leigos Missionários Scalabrinianos são presença capaz de 
discernir, à luz do Evangelho, os caminhos para transformação sócio-
política dos migrantes numa sociedade em mudança. Deus os chama a 
contribuírem à maneira de fermento, para a santificação do mundo, 
através de sua própria função; e, guiados pelo espírito evangélico são 
levados a manifestarem Cristo aos outros principalmente com o 
testemunho da vida e o fulgor da sua fé, esperança e caridade (cf. LG 
31).

A espiritualidade dos LMS é o seguimento de Jesus, "o caminhar nas 
estradas da vida com Cristo Peregrino", guiados pelo Espírito Santo. 
“Migrante com os migrantes”, os LMS procuram vivenciar os valores 
do Reino, tanto na comunhão da própria comunidade, como na 
sociedade, encarnando-os na vida cotidiana, a começar pela família, 
semeando-os no mundo do trabalho, da política e na sociedade em geral, 
não apenas com palavras, mas em gestos concretos que possibilitem a 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

A espiritualidade do LMS é também uma espiritualidade de 
acolhida, de encontro com o migrante. Uma espiritualidade 
comunitária, coletiva e libertadora, como é a espiritualidade do Êxodo, 
onde Deus caminha com seu povo. É uma espiritualidade encarnada, 
concreta, histórica e política. É uma espiritualidade enraizada no mais 
profundo da pessoa, mas aberta à alteridade e à história.

Os LMS vivem hoje sua identidade e missão exercendo os 
ministérios leigos, sendo testemunhas qualificadas do matrimônio, 
ministros extraordinários do batismo, catequistas, atuando na liturgia, 
fazendo parte dos mais variados movimentos eclesiais, evangelizando 
nas escolas, reunindo adolescentes e jovens, preparando-os para os 
sacramentos, socorrendo migrantes em situação de risco, nos hospitais, 
nos canaviais, acolhendo migrantes e ajudando em Centros de acolhida, 
participando em coordenações e como agentes da Pastoral dos 
Migrantes e refugiados, enfim, onde quer que sua presença e ação sejam 
requeridas; cuidando sempre para que a comunidade seja sinal do Reino 
e meio de salvação para todos os que aceitam o Evangelho.

A espiritualidade dos LMS centra-se em Cristo e na sua participação 
do Mistério Pascal; é haurida da Sagrada Escritura, na liturgia, no 
desenvolvimento doutrinal da Igreja e na Revelação da vontade de Deus 
através das comunidades dos nossos tempos.

1- APROFUNDAMENTO DA VIDA CRISTÃ



“A fé é o maior dom de Deus.”
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“Recomendo-vos a juventude.”
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A fé do Leigo Missionário Scalabriniano: 

“Como vos disse outra vez - disse o Bem-aventurado Scalabrini - a 
Igreja não somos somente nós padres, nós Bispos, mas também vós, ó 
diletíssimos leigos, pelo batismo recebido, sois membros e em parte a 
formais. Portanto, também vós naturalmente deveis ajudar na sua 
prosperidade, no seu bem-estar” (Pastoral o Padre Católico, 1892). 
Todos os cristãos são chamados à missão e, de fato, o apelo de Jesus: 
“ide em todo o mundo” continua encontrar também muitos leigos 
generosos, prontos a responder ao chamado do Senhor nos mais 
variados modos.

Em relação à extraordinária variedade de presenças e 
necessidades na Igreja encontramos pessoas dispostas e prontas a 
trabalhar para o advento do Reino de Deus segundo a diversidade de 
vocações e situações, carismas e ministérios.

Essa é uma variedade ligada não só à idade, mas também à 
diferença de sexo e a diversidade de dotes como também às vocações e 
às condições de vida; é uma variedade que torna mais viva e concreta a 
riqueza da Igreja.

“Trabalhadores da vinha – disse a Christifideles Laici - são todos os 
membros do Povo de Deus: os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, 
os fiéis leigos, todo simultaneamente objeto e sujeito da comunhão da 
Igreja e da participação na sua missão de salvação. Todos e cada um 
trabalham na única e comum vinha do Senhor com carismas e com 
ministérios diferentes e complementares”.

É por este motivo que os leigos se identificam com o Carisma 
Scalabriniano. Porque na rica variedade das vocações e das paixões da 
Igreja eles encontraram alguma coisa que os une às Irmãs: o amor por 
Jesus Cristo e pelos irmãos mais pobres e marginalizados “com o 
compromisso da promoção e da defesa da pessoa humana em 
mobilidade, referência específica da missão e do Carisma 
scalabriniano, defendendo os seus direitos e a sua dignidade e 
oferecendo condições para que a sua fé seja fortificada e o seu 
protagonismo na Igreja e na sociedade promovida ".

Carisma Scalabriniano: ponto de unidade

Cada LMS sente o desejo de viver o chamado vocacional do batismo 
e a sua dimensão de Igreja em modo mais próximo ao Carisma 
scalabriniano e a partilha do mesmo, dedicando-se em modo particular e 
mais específico ao mundo dos migrantes a fim de que, como diz o Bem-
aventurado Scalabrini, “de todos os povos se formam um único povo e 
de toda a humanidade um só rebanho sob a guia de um único pastor”.

Os leigos podem oferecer-lhes aquela ajuda que, desde o início de 
sua obra para os migrantes, Monsenhor Scalabrini considerava 
fundamental e complementar à obra que podiam desenvolver os seus 
filhos e as suas filhas: “Como já foi visto, as necessidades a que estão 
sujeitos os nossos migrantes podem-se dividir em duas classes: morais e 
materiais, e eu gostaria que surgisse na Itália uma associação de 
patronato, que fosse ao mesmo tempo religiosa e leiga a fim de que 
pudesse responder plenamente a essa dupla necessidade. (A Imigração 
Italiana na América).

A espiritualidade se origina do Carisma do fundador e da 
experiência de fé do instituto. Mesmo se qualquer espiritualidade é 
contextualizada num determinado período histórico e está condicionada 
por influências culturais, mesmo assim ela é o modo concreto de viver 
hoje o Carisma do fundador. Para esses institutos, o leigo voluntário é 
caracterizado mais pela partilha da espiritualidade que pela colaboração 
em atividades apostólicas. A partilha da espiritualidade é uma exigência 
da vocação universal à santidade, é um caminho de santidade para o qual 
o leigo se sente chamado. Por isso, exige-se do leigo comunhão com a 
vida de oração do instituto, em sua comunidade e vivência da 
espiritualidade inspiradora de seu apostolado.

A comunidade missionária confia na atração de seu testemunho 
gratuito. O caminhar no Espírito é sempre um caminhar desarmado, na 
simplicidade e na pobreza. O caminhar é o lugar da opção pelos pobres. 
Os migrantes lembram às comunidades cristãs que caminhar é a forma 
mais radical da partilha. Os dons de Deus se multiplicam na medida em 
que são gastos. “Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem 
calçado, faltou-vos, porventura, alguma coisa?” (Lc 22, 35).

O LMS, assim como toda sua comunidade, busca constante e 
concretamente várias formas de vivência da Espiritualidade 
Scalabriniana: retiros personalizados ou em grupo, reflexão e oração



“Soou a hora de agir.”
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 “Quantas vocações perdidas por culpa dos pais.”
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comunitária, oração pessoal e diária, revisão de vida, etc... Porém, deve-
se ressaltar que a espiritualidade scalabriniana não é assimilada e vivida 
de uma vez e de uma hora para outra, mas de modo gradual, dependendo 
da caminhada de cada grupo.

Jesus Peregrino:

A espiritualidade do leigo scalabriniano é centrada em Jesus Cristo  
Peregrino.  A  espiritualidade centrada  em  Jesus Cristo 
Peregrino cria um estilo de vida próprio no LMS e inspira todos os 
aspectos do carisma scalabriniano. É uma espiritualidade para a missão. 
O compromisso apostólico, o espírito de acolhida, que está nas origens 
da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-
Scalabrinianas, podem se resumir assim: acolher o migrante, imagem 
de Deus; acolher o homem com respeito profundo, com a compaixão do 
bom samaritano; acolher o homem qualquer que seja: acolher, escutar 
fazer o outro perceber que é escutado e querido por outro ser humano e 
finalmente por Deus; Servir a nosso Deus no outro.

Os LMS se empenham em viver e comunicar a espiritualidade 
scalabriniana. Procuram anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo, servindo-
o em obras tradicionais e em pequenas comunidades vivendo em meio 
aos migrantes, participando de suas alegrias e dores. Dedicam-se em 
regiões pobres, à evangelização, à promoção humana, à educação 
popular servindo preferencialmente aos mais necessitados. Descobrem 
o amor de Deus em cada pessoa, em todas as criaturas e em cada 
acontecimento da vida. 

A Oração:

A primeira força do leigo é a oração. Scalabrini fala de uma oração 
do coração, da oração missionária, fala da oração que transforma o 
coração e transforma também a personalidade. Uma oração que não 
transforma é perda de tempo. A busca de Deus na oração é caminho para 
a ação. Por isso, é muito importante unir fé e vida.

Além disso, a oração dá coragem e confere ao leigo solidariedade e 
misericórdia, que são atitudes profundamente relacionadas. Às vezes 
parecem chegar a confundir-se num único movimento de saída de si 
mesmo em direção ao outro, na sua situação histórica concreta. Ser 
solidário no mundo de hoje, a partir do compromisso com o evangelho, 
supõe olhar-se no espelho do coração de Deus para aprender 
misericórdia; viver e alimentar-se de uma espiritualidade de 
misericórdia. Isto supõe aprofundar a experiência do Deus revelado em 
Jesus de Nazaré, que é um Deus movido pela misericórdia. “Como vos 
disse outra vez - disse o Bem-aventurado Scalabrini - a Igreja não somos 
somente nós padres, nós Bispos, mas também vós, ó diletíssimos leigos, pelo 
batismo recebido, sois membros e em parte a formais. Portanto, também vós 
naturalmente deveis ajudar na sua prosperidade, no seu bem-estar”. 
(Pastoral o Padre Católico 1892).

Com todo esse embasamento espiritual, podemos dizer que os LMS 
são profetas que olham para o futuro com esperança e até com otimismo. 
Os profetas não são homens estagnados no presente, muito menos no 
passado: sua característica é a prospecção.

“Como vos disse outra vez
- disse o Bem-aventurado Scalabrini - a Igreja não 

somos somente nós padres, nós Bispos, mas 
também vós, ó diletíssimos leigos, pelo batismo 
recebido, sois membros e em parte a formais. 

Portanto, também vós naturalmente deveis ajudar 
na sua prosperidade, no seu bem-estar”.

(Pastoral o Padre Católico 1892).



“A força do leigo é a oração.”
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“Quão amargo o pão do migrante.”
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Maria, mãe dos caminhantes:

Quatro foram os pontos centrais do ministério 
de Scalabrini: a Eucaristia, tida por Scalabrini 
como o instrumento insubstituível de uma próxima 
e radical renovação da Igreja e da sociedade; a Cruz 
é o centro de sua Mística; a devoção à Maria e ao 
Papa. Todos os dias Scalabrini pedia a Maria de 
quem era devotíssimo: fac me cruce inebriari! (Ó 
cruz inebriai-me!). Os diversos caminhos seguidos 
por Maria 

Possa 
a nossa Mãe Maria Santíssima, que também experimentou a rejeição, 
ajudar a Igreja a ser sinal e instrumento da unidade das culturas e das nações 
numa única família. A exemplo de Scalabrini, Padre Marchetti e Madre 
Assunta, os Leigos Missionários Scalabrinianos olham para Maria para 
rezar e para imitá-la. Ela é a maravilha do amor de Deus, exatamente por ter 
dito o seu “Eis-me aqui” missionário, incondicional e confiante.

Os nossos predecessores olharam para Maria com os olhos de Jesus e 
viram nela o sentido da vida na humildade e no serviço. Olhemos para 
Maria também para imitá-la na caridade. Olhemos para a Cruz porque ela é 
o centro vivo e o coração palpitante da Nova Evangelização.

Ó Maria, olha com materna bondade a dor do mundo! Enxuga as 
lágrimas dos sofredores, dos esquecidos, dos desesperados, dos migrantes, 
das vítimas de toda violência, dos que perderam a paz e a esperança.

mostram-nos a atitude correta do 
caminhante: atitude de escuta à vontade do Senhor 
e de adesão ao Seu projeto para a humanidade.  Maria sempre demonstrou 
força e coragem no seguimento da vontade do Pai e, mesmo quando as 
situações lhe pareciam difíceis ou sem saída, acreditava em Seu 
companheiro de caminhada e seguia a estrada que o Senhor lhes mostrava.  
Diversos foram os seus caminhos e diferentes foram os lugares onde eles 
desembocavam.  Maria agarrava-se à certeza do amor de Deus, guardava 
em seu coração os acontecimentos e, em seus questionamentos ao Senhor, 
procurava entendê-los com atitude de escuta e de abertura.

Que as diversas caminhadas de Maria sejam sustendo para nós, 
caminhantes deste mundo, e que possamos nos fortalecer no 
reconhecimento da vontade de Deus e no seguimento de Seu projeto. 

B) MISSÃO ECLESIAL DO LMS

VOCAÇÃO E MISSÃO DO LEIGO A PARTIR DE UM ENFOQUE 
TEOLÓGICO E ECLESIAL

“Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus 
ele o criou; e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: 
Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. E Deus 
viu tudo o que havia feito, e viu que tudo era bom” (Gn. 1,26-31).

“Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para 
que o cultivasse e guardasse. E Javé Deus ordenou ao homem: Você 
pode comer de todas as árvores do jardim. Mas não pode comer da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela 
comer, com certeza você morrerá”. (Gn. 2,15-17).

Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e possua vida 
plena (árvore da vida). A condição única é o homem se subordinar a 
Deus: obedecer ao seu projeto de vida e fraternidade, e não querer 
decidir por si o que é bem e o que é mal (comer da árvore do bem e do 
mal), pois Deus sabe da limitação do homem para discernir por si só.

O desejo de Deus (Plano de Deus para o homem) – o desejo de 
Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por 
Deus e para Deus; e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em 
Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de 
procurar:

O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação 
do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao 
homem, de dialoga com ele, começa com a existência humana. Pois se o 
homem existe é porque Deus o criou por amor e, por amor, não cessa de 
dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se 
reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. (CEC – 
27)

Primeira vocação humana: Comunhão com Deus – Felicidade 
– Santidade.

“Procuremos reproduzir em nós as virtudes de Maria.”
(Bem-aventurado João Batista Scalabrini) 
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Rompimento com o plano de Deus
  
“Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia 

para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o 
comeu; depois deu também ao seu marido que estava com ela, e também 
ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que 
estavam nus".(Gn. 3,6-7).

O centro desta questão é a pretensão de ser como Deus, usurpando 
o lugar do Deus verdadeiro para tornar-se auto-suficiente, isto é, um 
falso deus. A auto-suficiência é a mãe de todos os males, que são apenas 
conseqüência dela. Deus é o Senhor absoluto, e seu projeto é vida e 
liberdade para todos, no clima de fraternidade e partilha. Quando o 
homem se torna auto-suficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz 
o seu próprio projeto: liberdade e vida só para si mesmo, ele produz o 
contrário: escravidão e morte.    

Novo Projeto – Plano da Salvação

E quando pela desobediência perderam a amizade de Deus, Ele 
não os abandonou ao poder da morte. Ofereceu muitas vezes aliança aos 
homens e às mulheres...

A Aliança com Noé

Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura 
antes de tudo salvar a humanidade passando por cada uma das suas 
partes. A Aliança com Noé depois do dilúvio exprime o princípio da 
Economia divina para com as “nações”, isto é, para com os homens. 

Vocação de Noé

Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e 
andava com Deus.

 Então Deus disse a Noé: “Para mim chegou o fim de todos os 
homens, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Vou 
destruí-los junto com a terra. Faça para você uma arca de madeira 
resinosa...

E Noé fez tudo como Deus havia mandado.

Após o dilúvio Noé sai com seus filhos, sua mulher e as mulheres de 
seus filhos.

Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: “Sejam fecundos, 
multipliquem-se e encham a terra”.(Gn. 6,7,8,9)

Através do justo, Deus começa uma nova criação e garante a vida 
para todos através de uma aliança feita com os homens.

“Estabeleço minha aliança com vocês: de tudo o que existe, nada 
mais será destruído pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio 
para devastar a terra”.(Gn. 9,11).    

A Aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo, até 
à proclamação universal do Evangelho.

Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem 
atingir os que vivem segundo a Aliança de Noé, na expectativa de que Deus 
“congregue na unidade os filhos de Deus dispersos”.

A partir desta aliança feita, todas as vocações no AT têm por 
objeto “missões: se Deus chama é para enviar; a Abraão (Gn 12,1); a  
Moisés (Ex 3,10-16); a Amós (Am 7,15); a Isaias (Is 6,9); a Ezequiel  (Ez 
3,14), repete ele a mesma ordem: Vai! A vocação é ,pois, o chamado que 
Deus dirige ao homem a quem ele escolheu para si e que destina a uma 
obra especial no seu plano da salvação e no destino do seu povo. Na 
origem da vocação há portanto uma eleição divina; no seu termo, uma 
vontade divina a cumprir. Não obstante, a vocação acrescenta algo à 
eleição e à missão: um chamado pessoal dirigido à consciência mais 
profunda do indivíduo, produzindo uma reviravolta na sua existência , não 
só nas suas condições exteriores mas até no coração, fazendo dele um novo 
homem.

Esse aspecto pessoal da vocação se expressa nos textos:
            - Muitas vezes ouve-se Deus pronunciar o nome daquele a quem 
chama (Gn. 15,1;  22,l; Ex 3,4;   Jr 1,11;   Am 7,8;  8,2).

- Às vezes, para melhor marcar a sua tomada de posse e a mudança 
de existência que ela implica Deus dá a seu eleito um nome novo (Gn 17,1;  
32,29;   Is 62,1).

E Deus espera que seu chamado tenha uma resposta, uma adesão 
consciente, de fé e de obediência.

- Às vezes essa adesão é instantânea (Gn 12,4;  Is 6,8).
- Mas muitas vezes o homem é presa do medo e tenta esquivar-se  

(Ex 4,10ss;  Jr 1,6;  20,7).
É que normalmente a vocação segrega, e faz do indivíduo chamado 

um estranho entre os seus (Gn 12,1;  Is 8,11;  Jr 12,6;  15,10;  16,1-9; 1Re 
19,4).

“Leigos, também vós deveis ser apóstolo” “A marca de Deus – A Salvação”
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Vocação de Abrão

Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, 
chamando-o para fora de seu país, da sua parentela e de sua casa.

A vida de Abraão se desenrola toda sob o signo da livre iniciativa de 
Deus. Deus é o primeiro a intervir; escolhe Abraão numa família que 
“servia a outros deuses” (Jos 24,2), o faz sair de Ur (Gn 11,31) e o conduz 
por seus caminhos a um pais desconhecido (He 11,8). Essa iniciativa é 
iniciativa de amor.

O que se lhe pede antes de tudo é uma fé pronta e intrépida, uma 
aceitação sem reticências do Plano de Deus.

O caminho começa pela fé: Abraão atende o chamado divino e aceita 
o risco sem restrições. Ele percorre rapidamente a futura terra prometida.

Vocação de Moisés

A vocação de Moisés é o coroamento de uma longa preparação 
providencial. Nascido de uma raça oprimida (Ex 1,8-22), Moisés deve à 
filha do faraó opressor não só o ser “salvo das águas” e sobreviver (Ex 2,1-
10), mas também o ter recebido a educação que o preparou para seu papel 
de chefe (At 7,21s). Contudo, nem a sabedoria nem o poder nem a 
reputação assim obtidas (Ex 11,3) bastam para fazer dele o libertador do 
seu povo. 

Ele se embate mesmo na má vontade do seu próprio pessoal (Ex e, 
11-15; At 7,26ss) e tem que fugir para o deserto. É lá que ele recebe a 
vocação: Javé lhe aparece, lhe revela ao mesmo tempo seu Nome e seu 
designo de salvação, dá-lhe a conhecer sua missão e lhe proporciona a força 
para cumpri-la (Ex 3,1-15): Deus estará com ele (Ex 3,12). Em vão o 
escolhido se nega: “Quem sou eu?...” (Ex 3,11). A humildade que o faz 
inicialmente hesitar diante duma tarefa tão pesada (Ex 4,10-13) fá-lo 
cumpri-la depois com uma mansidão sem igual através das oposições dos 
seus (Nr 12,3-13). Embora sua fé tenha conhecido desfalecimento (NR 
20,10), Deus o declara seu servo mais fiel (Nr 12,7s) e o trata como amigo 
(Ex 33,11); por uma graça insigne, revela-lhe, senão a sua glória, ao menos 
o seu nome (Ex 33,17-23). Falando-lhe assim do meio da nuvem, Deus o 
acredita como chefe do seu povo (Ex 19,9; 33,8ss). Fez com seu povo a 
Aliança do Sinai e deu-lhe, através de Moisés, a sua Lei, para que o 
reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai 
providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido.

Vocação dos Profetas

Através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da 
salvação, na expectativa de uma Aliança nova e eterna destinada a todos 
os homens (Is 2,2-4), e que será impressa nos corações (Jr 31,31-34;  Hb 
10,16). Os profetas são chamados a anunciarem uma redenção radical do 
povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades (Ez 36-50), 
uma salvação que incluirá todas as nações (is 49,5-6; 53,11). Serão, 
sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor os portadores desta 
esperança. As mulheres Santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, 
Débora, Ana, Judite e Ester mantiveram viva a esperança da salvação de 
Israel.

Vocação de João Batista

Já antes de nascer de mãe até então estéril, João é consagrado a 
Deus e repleto do Espírito Santo (Lc 17,15; Jz 13,2-5;  1S 1,5-11). Tendo 
chegado o tempo de sua manifestação a Israel (Lc 3,1s), ele aparece 
como um mestre cercado de discípulos (Jo 1,35), ensinando-lhes a jejuar 
e a orar (Mc 2,18; Lc 5,33; 11,1). Sua voz poderosa abala a Judéia; ele 
prega a conversão cujo sinal é um banho ritual acompanhado da 
confissão dos pecados, mas que exigem, além disso, um esforço de 
renovação. João é realmente aquele que deve preparar o povo para a 
vinda do Messias.

Vocação de Jesus Cristo

Jesus constantemente lembra a missão que recebeu do Pai, em 
lugar nenhum se diz que Deus o tenha chamado. A vocação supõe uma 
mudança de vida; o chamado de Deus surpreende o homem em meio a 
uma tarefa habitual, no meio dos seus. Ora, nada indica em Jesus Cristo a 
tomada de consciência dum, chamado; seu batismo é ao mesmo tempo 
uma cena de investidura régia: “Tu és meu Filho” (Mc 1,11) e a 
apresentação, por Deus, do Servo em quem ele se compraz 
perfeitamente; mas nada ai lembra as cenas da vocação: nos evangelhos, 
de ponta a ponta, Jesus sabe donde vem e para onde vai (Jo 8,14) e se ele 
vai aonde não se pode segui-lo, se o seu destino é dum tipo único, não é 
em virtude duma vocação e sim do seu próprio ser.

“O homem intérprete e sacerdote do universo” “Deus escolheu seus ministros não entre os anjos, mas entre os homens”
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Vocação dos discípulos e vocação dos cristãos

Se Jesus no seu próprio caso pessoal não ouve o chamado de Deus, 
em compensação faz reiteradamente chamados convidando a segui-lo; 
a vocação é o meio pelo qual reúne ao seu redor os doze (Mc 3,13), mas 
ainda a outros lança um chamado semelhante (Mc  10,21;  Lc  9,59-62);  
e toda sua pregação tem qualquer coisa que inclui uma vocação: um 
apelo a segui-lo num caminho novo de cujo segredo ele dispõe:” Se 
alguém quer vir após mim ...”(Mt  16,24;  Jo  7,17). “E se há muitos 
chamados, mas poucos eleitos”, é que o convite ao Reino é um chamado 
pessoal, ao qual alguns permanecem surdos (Mt  22,1-14). 

A Igreja nascente imediatamente entendeu a condição cristã como 
uma vocação. A vida cristã é uma vocação porque é uma vida no 
Espírito, porque o Espírito é um novo universo, porque ele “se une ao 
nosso espírito” (Rm 8,16) para nos fazer ouvir a Palavra do Pai e suscita 
em nós a resposta filial.

Por ser a vocação cristã nascida do Espírito, e por ser o Espírito 
um só, a animar o corpo todo de Cristo, há no seio desta única vocação 
“diversidade de dons... de ministérios... de operações ...”, mas, nesta 
variedade de carismas, não existe afinal senão um só Corpo e um só 
Espírito (1Co  12,4-13). Sendo que a Igreja, a comunidade dos 
chamados, é ela própria a Ekklesia, “a Chamada”, assim como ela é a 
Eklekte, “a Eleita” (2J 1), todos os  que nela ouvem o chamado de Deus 
respondem, cada qual em seu posto, à única vocação da Igreja que ouve 
a voz do Esposo e lhe responde: “Vem, Senhor Jesus!” (Ap 22,20).

O Concílio Vaticano II, referindo-se às várias imagens bíblicas 
que iluminam o mistério da Igreja, usa a imagem da videira e das vides: 
“Cristo é a videira verdadeira que dá vida e fecundidade às vides, isto é, 
a nós, que por meio da Igreja permanecemos nele e sem o qual nada 
podemos fazer (Jo 15,1-5)”. A própria Igreja é, portanto, a vinha 
evangélica. É mistério, porque o amor e a vida do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo são o dom totalmente gratuito oferecido a todos aqueles 
que nasceram da água e do Espírito (cf. Jo 3,5), chamados a reviver a 
mesma comunhão de Deus e a manifestá-la e a comunicá-la na história 
(missão): “Naquele dia – diz Jesus – conhecereis que eu estou no Pai e 
vós em mim e eu em vós”. (Jo 14,20)

Assim, só no interior do mistério da Igreja como mistério de

comunhão se revela a “identidade” dos fiéis leigos, a sua original 
dignidade. E só no interior dessa dignidade se podem definir a sua 
vocação e sua missão na Igreja e no mundo. (CF 8)

“Sob o nome de leigos entendem-se aqui todos os cristãos, exceto 
os membros das Sagradas Ordens ou do estado religioso aprovado na 
Igreja. Estes fiéis pelo Batismo foram incorporados a Cristo, 
constituídos no povo de Deus e a seu modo feitos partícipes do múnus 
sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na 
missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo". (LG 31)

Os fiéis leigos participam do múnus sacerdotal, pelo qual Jesus se 
ofereceu a si mesmo sobre a cruz e continuamente se oferece na 
celebração Eucarística para a glória do Pai e pela salvação da 
humanidade. Incorporados em Cristo Jesus, os batizados unem-se a ele 
e ao seu sacrifício, na oferta de si mesmo e de todas as suas 
atividades.(cf. Rm 12,1-2) (CF 14). Ao falar dos fiéis leigos, o Concílio 
diz: “Todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, 
a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito 
e do corpo, se forem feitos no Espírito, e as próprias incomodidades da 
vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios 
espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo (cf. 1Pd 2,5); sacrifícios 
estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a 
oblação do corpo do Senhor, na celebração Eucarística. E deste modo, 
os leigos, agindo em toda a parte santamente, como adoradores, 
consagram a Deus  Próprio mundo”. (LG 34)

A participação do múnus profético de Cristo, “que, pelo 
testemunho da vida e pela força da palavra, proclamou o Reino do Pai” 
(LG 35), habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar, na fé, o Evangelho e 
a anunciá-lo com a palavra e com as obras, sem medo de denunciar 
corajosamente o mal.

Ao pertencerem a Cristo Senhor e Rei do universo, os fiéis leigos 
participam do seu múnus real e por ele são chamados para o serviço do 
Reino de Deus e para a sua difusão na historia. Vivem a realeza cristã, 
sobretudo no combate espiritual para vencerem dentro de si o reino do 
pecado (cf. Rm 6,12), e depois, mediante o dom de si, para servirem, na 
caridade e na justiça, o próprio Jesus presente em todos os seus irmãos, 
sobretudo nos mais pequeninos (cf. Mt 25,40) (CF 14).

A dignidade do fiel leigo revela-se em plenitude quando se

o

“Conservem forte o espírito da própria vocação” “Confiar em Deus, com toda simplicidade”
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considera a primeira e fundamental vocação que o Pai, em Jesus Cristo 
por meio do Espírito Santo dirige a cada um deles: a vocação à 
santidade, isto é, à perfeição da caridade. O santo é o testemunho mais 
esplêndido da dignidade conferida ao discípulo de Cristo. (CL 16)

Todos na Igreja, precisamente porque são seus membros, recebem 
e, por conseguinte, partilham a comum vocação à santidade. A título 
pleno, sem diferença alguma dos outros membros da Igreja, a essa 
vocação são chamados os fiéis leigos: “Todos os fiéis, de qualquer 
estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição 
da caridade”(LG 40); “Todos os fiéis são convidados e têm por 
obrigação tender à santidade e à perfeição do próprio estado”. (LG 42)

A vocação dos fiéis leigos à santidade comporta que a vida segundo 
o Espírito se exprime de forma peculiar na sua inserção nas realidades 
temporais e na sua participação nas atividades terrenas.

A vocação à santidade deverá ser compreendida e vivida pelos fiéis 
leigos, antes de mais, como sendo uma obrigação exigente a que não se 
pode renunciar, como um sinal luminoso do infinito amor do Pai que os 
regenerou para a vida de santidade. Tal vocação aparece então como 
componente essencial e inseparável de nova vida batismal e, por 
conseguinte, elemento constitutivo da sua dignidade. Ao mesmo tempo, 
a vocação à santidade anda intimamente ligada à missão e à 
responsabilidade confiadas aos fiéis leigos na Igreja e no mundo. 

A santidade é, portanto, um pressuposto fundamental e uma 
condição totalmente insubstituível da realização da missão de salvação 
na Ireja.  (CF 17)

Os leigos hoje em nossa Igreja

Hoje, como sinal dos tempos, vemos um grande número de leigos 
comprometidos com a Igreja que exercem diversos ministérios, 
serviços e funções nas comunidades eclesiais de base ou atividades nos 
movimentos eclesiais. Cresce sempre mais a consciência de sua 
responsabilidade no mundo e na missão ad gentes. Os pobres 
evangelizando os pobres.

Os fies leigos, juntamente com os sacerdotes, os religiosos as 
religiosas, formam o único povo de Deus e Corpo de Cristo.

Ser “Membros da Igreja nada tira ao fato de cada cristão ser um ser

“único e irrepetível”; antes, garante e promove o sentido mais profundo 
da sua unicidade e irrepetibilidade, enquanto é fonte de verdade e de 
riqueza para a Igreja inteira. Neste sentido, Deus, em Jesus Cristo, 
chama cada qual pelo próprio nome e inconfundível nome. O convite do 
Senhor: “Ide vós também para a minha vinha” dirige-se a cada um 
pessoalmente e soa:”Vem também tu para a minha vinha”!

Assim, cada um na sua unicidade e irrepetibilidade, com o seu ser e 
o seu agir, põe-se a serviço do crescimento da comunhão eclesial, como, 
por sua vez, recebe singularmente e faz sua riqueza comum de toda a 
Igreja. Esta é a “comunhão dos santos”, que nós professamos no Credo: 
o bem de todos torna-se o bem de cada um e o bem de cada um torna-se o 
bem de todos.

“Na santa Igreja – escreve São G gório Magno – cada um é apoio 
dos outros e os são seu apoio” (CF 28).

Os fiéis leigos comprometidos manifestam uma sentida 
necessidade de formação e de espiritualidade. (SD 95)

Comprova-se, porém, que a maior parte dos batizados ainda não 
tomou consciência de sua pertença à Igreja. Sentem-se católicos, mas 
não Igreja. Poucos assumem os valores cristãos como elemento de sua 
identidade cultural, não sentindo a necessidade de um compromisso 
eclesial e evangelizador. Como conseqüência disto, o mundo do 
trabalho, da política, da economia, da ciência, da arte, da literatura e dos 
meios de comunicação social, não são guiados por critérios 
evangélicos. Assim se explica a incoerência entre fé e vida que dizem 
professar e o compromisso real da vida (cf. Puebla 783) (SD 96).

Que os batizados não evangelizados sejam os principais 
destinatários da nova evangelização. Esta só será efetivamente levada a 
cabo se os leigos conscientes de seu batismo responderem as chamado 
de Cristo  a que se convertam em protagonistas da nova Evangelização.

No marco da comunhão eclesial, urge um esforço de favorecer, a 
busca de santidade dos leigos e o exercício de sua missão. (SD 97)

Como resposta às situações de secularidade, ateísmo, indiferença 
religiosa e como fruto da aspiração e necessidade do religioso, o 
Espírito Santo tem impulsionado o nascimento de movimentos e 
associações de leigos que já têm produzido muitos frutos em nossas 
Igrejas.

Os movimentos dão importância fundamental à Palavra de Deus, à

re

“Cada Cristão nasce apóstolo” “Somos em Jesus Cristo um só corpo”
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oração em comum e atenção especial à ação do Espírito Santo.
“A Igreja espera muito de todos os leigos que com entusiasmo e 

eficácia evangélica agem através dos novos movimentos apostólicos, 
que estejam sendo coordenados na pastoral de conjunto e que 
respondam à necessidade de uma maior presença da fé na vida social” 
(João Paulo II, DI 27) (SD – 102)

Comunidade e Missão – Desafios

Partimos da concepção de que toda a Igreja é missionária e 
ministerial e que a base sobre a qual se fundamentam todos os 
ministérios é a comunidade evangelizadora. Sob o impulso do Espírito 
Santo, protagonista da missão, a comunidade, enriquecida pela 
variedade de carismas que o mesmo Espírito confere a todos os cristãos, 
forma seus ministros e lhes confia a missão. Esta missão tem a 
finalidade de, em nome do Espírito Santo, anunciar a Boa Nova de Jesus 
através do serviço e participação na transformação da sociedade pelo 
bem dos pobres, do diálogo com as culturas e outras religiões, do 
anúncio do evangelho e da vivência e testemunho da comunhão eclesial 
D NBB 113)

O apostolado individual é importante para a evangelização, mas ele 
deve estar integrado na comunidade cristã, que, por sua vez, é 
missionária e ativa no serviço do Reino de Deus (DCNBB 114).

Para que possam ser aquele sinal de unidade e paz que o mundo 
procura, as comunidades precisam cultivar as atitudes de acolhida, da 
misericórdia, da profecia e da solidariedade. Numa sociedade em que 
cresce o número dos excluídos e descartáveis; onde a concorrência 
desenfreada e anti-ética  dificulta a fraternidade e a paz; onde a injustiça 
e a corrupção chegam a impor-se como normais, as comunidades 
deverão destacar-se como referencial de vida e esperança, sobretudo 
para os mais pobres (DCNBB 115).

As comunidades devem ser realmente fraternas, de tal forma que a 
igualdade de todos os fiéis seja evidenciada e seja estimulada a 
participação ativa de todos (DCNBB 116).

As paróquias, capelas, CEBs, pastorais, grupos cultivem particular 
solicitude para receber e introduzir na vida comunitária as pessoas que 
chegam de outros lugares ou que se reaproximam da vida eclesial.

( C

Sejam realmente acolhedoras, mais semelhantes a uma família do 
que a um aparato burocrático. Afastem formas de autoritarismo e 
mecanismo de exclusão. É importante recordar que a acolhida se deve 
fazer presente em todos os momentos da vida comunitária. Portanto, ela 
exige de cada um de nós uma atitude permanente de abertura ao outro e 
de conversão (DCNBB 117).

Mais cuidado ainda exige o acolhimento daqueles que são 
“Diferentes” e procedentes de outra comunidade cristã, de outra 
religião ou de uma situação de vida e de cultura estranhas às 
comunidades eclesiais. Nestes casos, lembrem-se a atitude das 
primeiras comunidades cristãs, que não discriminavam raça ou povo, 
gênero ou classe (Cf. Gl 3,28) (DCNBB 118).

Nós, Leigos Missionários Scalabrinianos, como comunidade, 
exercemos nossa missão vivendo de um modo específico o chamado 
vocacional do Batismo como Igreja, através da participação e partilha 
do Carisma Scalabriniano, anunciando Jesus Cristo e testemunhando a 
nossa identidade nos diversos âmbitos da vida cotidiana e no empenho 
missionário com os migrantes, a fim 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”. (Cf. DGMLMS 2). 

Deste modo, o Leigo Missionário Scalabriniano assume a vocação 
do Batismo e, em virtude de sua participação no múnus sacerdotal, 
profético e real de Jesus Cristo, compromete-se com o Reino de Deus 
nas realidades temporais, de modo específico no âmbito da mobilidade 
humana (Cf. DGMLMS 3b). Empenha-se em viver o Carisma 
Scalabriniano, como espiritualidade e missão no âmbito familiar, 
eclesial e social (Cf. DGMLMS 3d). Desenvolve seu apostolado 
individualmente e em conjunto no Movimento LMS, em comunhão 
com a Igreja, com a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeu Scalabrinianas, em colaboração em outras instituições (Cf. 
DGMLMS 4g)

“A Igreja é mãe da santidade” “Laicato e Igreja duas coisas indissoluvelmente irmãs”
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6 - Documento da CNBB 62 – Missão e Ministérios dos cristãos leigos e leigas (DCNBB).
7 - Diretrizes Gerais do Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos (DGMLMS)
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C)  VOCAÇÃO E MISSÃO DO LEIGO À PARTIR DE 
UM ENFOQUE MISSIONÁRIO E SCALABRINIANO

Palestra proferida por Giuseppe Morsia durante a II 
Assembléia Geral LM, então conselheiro geral do apostolado 

É com o coração repleto de alegria que me dirijo a todos aqui 
presentes, representantes do Movimento dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos, dispersos em todas as partes do mundo para "trabalhar 
na vinha do Senhor", junto com as Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeo Scalabrinianas, cada um segundo as próprias possibilidades 
e "talentos", mas todos empenhados com alegria no Senhor juntos aos 
nossos irmãos mais pobres e abandonados, em mobilidade.

Sendo que a mim foi confiada a responsabilidade de refletir e 
aprofundar o tema da Vocação e Missão do Leigo, a partir de um 
enfoque Missionário e Scalabriniano, após ter rezado e refletido, 
apresento-lhes algumas reflexões, com o intuito de que entre nós cresça 
sempre mais o amor por Jesus Cristo e o desejo de amá-lo e servi-lo nos 
irmãos mais pobres que vivem a mobilidade, como única condição para 
poder viver e conseguir uma posição na sociedade.

Impressiona-me a exortação de São Paulo, que dirigindo-se aos 
Colossenses, os exorta com estas palavras: "Tudo quanto fizerdes, por 
palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai" (Col 3,17), porque é isto que distingue o Cristão 
Católico empenhado, homem ou mulher, que trabalha no social com 
fins exclusivamente filantrópicos.

Jesus Cristo é a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja. A 
fecundidade do apostolado depende exclusivamente do grau de união 
vital com Cristo, pois "Quem 

.
permanecer em mim e eu nele, esse dá 

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer" (Jo 15, 5)

Alimentemos portanto, esta intimidade com Cristo na Igreja, 
através da participação ativa na Sagrada Liturgia; na leitura, escuta e 
partilha da Palavra de Deus com os irmãos e as irmãs, e na relação pessoal 
com Deus: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao 
teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê nos lugares ocultos, recompensar-
te-á" (Mt 6, 6). Mas também antes do "fazer" recorde-se que é necessário 
avançar sobretudo na santidade, com ardor e alegria, no exercício da Fé, da 
Esperança e da Caridade, que nos ajudarão a superar todas as dificuldades 
que encontraremos no nosso caminho, seja no cuidado da família, nos 
compromissos do trabalho e no âmbito do nosso apostolado.

Fundamentos Bíblicos, da Igreja e do Bem-aventurado João 
Batista Scalabrini

O cristão, e portanto, ainda mais o Leigo Missionário 
Scalabriniano, ao aproximar-se do fenômeno migratório, não pode 
deter-se em uma leitura do fenômeno só a partir do ponto de vista 
sociológico, mas deve discerni-lo à luz da Palavra de Deus; e 
principalmente, da Palavra de Deus feita carne. O Mistério das 
Migrações que marcou profundamente a história de Israel e as primeiras 
comunidades cristãs, encontra luz em Jesus Cristo, pois também Ele 
provou desde os primeiros tempos de sua vida a perseguição e a 
emigração. No caminho de fé do povo de Israel, revela-se uma nova 
visão do estrangeiro como pessoa que deve ser acolhida, ser tratada com 
humanidade porque é protegido por Deus.

Abraão em obediência a Deus, sai da sua terra e vai em um país 
estrangeiro, com a promessa de tomar-se pai de um grande povo (cf. 
Gen. 12, 1-2). Israel recebe a investidura solene de "povo de Deus" 
durante os quarenta anos de "Êxodo" através do deserto, e depois de um 
longo exílio na terra do Egito.

Jesus experimenta a precariedade de uma condição de vida que 
não oferece a confiança e a segurança própria de uma "pátria", tanto que 
ele mesmo disse "As raposas têm covas, e as aves do céu, ninhos, mas o 
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça" (Lc 9, 58). Esta 
condição de itinerante, o vê nascer longe da cidade de Nazaré, fugir para 
o Egito e de lá retomar, revivendo a experiência de exílio do seu povo. 
Durante a sua vida pública passa as noites ao relento ou como hóspede

“Educando para a fé, educamos também para a verdadeira Liberdade” “Difícil conservar por muito tempo o espírito da própria vocação, vivendo isolados”

1 Scalabrini _ Uma Voz Atual, pág. 201.

"Tendes a força do apostolado, pois todo cristão
deve ser apóstolo"1
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de amigos, andando de um povoado a outro na Palestina. O ápice e a 
conclusão da vicissitude terrena de Jesus, a morte na cruz, são sinais do 
suplício reservado aos estrangeiros.

Jesus, portanto, nasce e morre como um estrangeiro! A Igreja, fiel a 
Jesus Cristo e ao mandato a Dele recebido, se interroga com freqüência 
sobre os deveres pastorais a respeito dos estrangeiros e dos emigrantes, 
chamando atenção de todos sobre os direitos inalienáveis do homem, 
também se estrangeiros. Temos o exemplo, seja nos documentos dos 
Papas, desde Pio XII a João Paulo II, seja nos textos do Sagrado 
Concílio Vaticano II ou no Catecismo da Igreja Católica (n. 2241).

O Bem-aventurado João Batista Scalabrini, impressionado pela 
cena que viu na estação de Milão, de tantos "migrantes que partiam 
para a América”, foi de tal modo tocado por esta experiência que 
fundou as Congregações dos Missionários Scalabrinianos e das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo - Scalabrinianas, com a missão 
de "manter viva, no coração dos nossos compatriotas migrantes, a fé 
católica, e promover, o quanto possível, seu bem estar moral, civil e 
econômico"2 Não só, mas junto destes quis "que surgisse uma 
Associação de patronato, que fosse ao mesmo tempo religiosa e leiga, 
de tal modo que respondesse plenamente a dupla necessidade ,,3.

Apóstolos entre os migrantes, a exemplo de Jesus e do Bem-
aventurado João Batista Scalabrini

O grito de Mons. Scalabrini "Sede fiéis por convicção profunda, ... 
Tende a energia das vossas convicções ... Tende a força do apostolado, 
pois cada cristão deve ser apóstolo"4 não pode deixar indiferentes os  

nossos corações de Leigos Missionários Scalabrinianos, que nos 
declaramos continuadores do carisma, ao qual Monsenhor Scalabrini 
deu vida fundando as Congregações dos Missionários de São Carlos 
Scalabrinianos e das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 
Scalabrinianas; e para os leigos, a Associação São Rafael.

O encontro com o Ressuscitado, através da escuta da Palavra que 
nos guia a reconhecê-lo nos sinais da Liturgia, dos Sacramentos, e 
sobretudo na Eucaristia, nos faz também, a nós, que professamos ser

Leigos empenhados na vivência e difusão do carisma Scalabriniano, 
participantes da comunhão eclesial e projetados para a Missão.

O Leigo Missionário Scalabriniano que vive intensamente a vida 
do Movimento e da comunidade ec1esial, e que conserva o olhar fixo 
sobre Cristo e reflete sobre a pedagogia da Encarnação, sobre o seu 
modo de aproximar-se do ser humano na estrada de Emaús, descobre, 
que deve ritualizar os gestos do viajante, que se aproxima dos outros, 
para fazer arder o coração e suscitar o desejo de encontrar Cristo.

Pensar seriamente sobre aquilo que como Leigos Missionários 
Scalabrinianos nos corresponde e passar do templo, lugar do sacro, à 
estrada, isto é, ao mundo, ali onde vive o ser humano, sobretudo, pobre e 
migrante, com as suas incertezas, conquistas e fracassos. Este é o 
caminho da ação pastoral, ao qual devemos aspirar para sermos 
testemunhas fiéis do carisma Scalabriniano que professamos.

É na estação, lugar de movimento, de caminhos longos e diversos 
que D. João Batista Scalabrini descobriu o drama da emigração e dos 
migrantes. E na estação, lugar de espera e de esperas, de descanso e, 
portanto, de reflexão, de partidas e de chegadas, o lugar simbólico do 
nosso encontro, do estarmos juntos, do fazer Igreja, o lugar de partida e 
de chegada de nossos caminhos missionários, das nossas alegria e 
ânsias apostólicas.

A atenção à estrada e à estação deve tornar-se objetivo central do 
programa pastoral de cada um dos nossos grupos e de cada um de nós, 
porque nesses convergem a nossa vocação e missão; são os lugares para 
testemunhar a caridade; o lugar de evangelização; o lugar onde 
podemos toma-nos viandantes, para aproximar-nos do homem 
viandante, nosso irmão.

Para um Movimento vivo que ama, que quer transmitir o amor de 
Deus, como é o nosso, o mundo dos migrantes, sem teto, sem terra, sem 
moradia fixa no mundo da mobilidade humana, é a estrada e a estação da 
nossa peregrinação, o lugar no qual podemos proclamar a profecia do 
Reino e exprimir o nosso serviço.

Para um Leigo Missionário Scalabriniano, a estrada e a estação é a 
vida quotidiana em todos os seus aspectos, de alegria e de dor, de busca e 
de falência, do bem-estar e da pobreza, do sucesso e do limite. É o 
mundo de hoje, como o experimentamos, nós pessoalmente, e como os 
meios de comunicação no-lo fazem conhecer. É a cultura com as suas

“Onde está o povo que trabalha e sofre, aí está a Igreja” “A Igreja está suscitando um novo e consolador despertar”

2 Scalabrini - Uma Voz Atual, pág 414. 
3 Scalabrini - Uma Voz Atual, pág. 463.
4 Scalabrini - Uma Voz atual, pág. 200 e 201.
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visões da vida, com as suas aberturas e os seus fechamentos, ou 
evoluções mágicas, integralistas, devocionistas ou consumistas. É a 
política e economia, é a centralidade da produção e dos mercados 
globalizados, aos quais é subordinado cada aspecto da vida social, 
pessoal e familiar e do qual dependem a riqueza e a pobreza, o bem-estar 
e a exploração dos homens.

A estrada e a estação são enfim, as situações existenciais que todos 
travamos no realismo e das quais ninguém pode prescindir. Muitas 
vezes em nossas comunidades e entre muitos cristãos prevalece uma 
mentalidade negativa a respeito da estrada e da estação, onde 
certamente, se pode correr perigos, se podem encontrar situações 
negativas e se envolver. Mas onde existem também tantas oportunidade 
favoráveis; onde se tem amplo espaço para operar o bem junto a outros. 
Para- o Cristão, mas sobretudo para nós LMS, deve tornar-se o lugar do 
testemunho da caridade, da nossa ação e contemplação; lugar onde 
realizarmos a nossa vocação.

É nosso dever recuperar o sentido da estrada e da estação, 
testemunhando que é também ali que o cristão pode ser portador e 
semeador dos valores dos quais a sociedade necessita: a legalidade, a 
justiça, a solidariedade, a tutela da vida e da dignidade de cada ser 
humano, o espírito de concórdia e de paz.

É na estrada e na estação, sem pretender escolhermos a companhia 
que realizamos a nossa missão, e experimentando os valores do 
encontro e da acolhida, que se aprende fazendo ao passo dos últimos. É 
ali que se conhecem as pobrezas velhas e novas, que se encontra no rosto 
dos viandantes que buscam: Pão para satisfazer as necessidades 
materiais, Palavra para encontrar respostas às necessidades do sentido, 
Comunidade para satisfazer as necessidades de amor e pertença.

Na estrada, como os discípulos de Emaús, podemos reconhecer as 
nossas ilusões, infidelidades, e omissões, mas se somos fiéis na busca 
do essencial de nossa missão, e se nos deixarmos acompanhar pelo 
divino Mestre, quando chegarmos à estação teremos a alegria de 
encontrar o Senhor, e Nele encontraremos a força de retomar à estrada 
para anunciar aos irmãos sobretudo, os mais pobres, migrantes, 
nômades, sem moradia fixa que, vimos o Senhor, Ele Ressuscitou.

CONCLUSÃO
O Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos é uma 

realidade em caminho, os "campos são maduros" é tempo de "colheita". As 
solicitações que nos vêm do mundo das migrações são tantas, por isso, 
rezemos e peçamos a Deus, luzes para que nos ajude a discernir e a 
encontrar juntos as formas de apostolado mais concordes e idôneas para 
manter viva a nossa fidelidade ao carisma e testemunhar com as obras a 
nossa fé em Jesus Cristo, cada um, segundo a sua realidade.

Só à luz da fé e na meditação da Palavra de Deus é possível, sempre e 
em toda parte, reconhecer Deus no qual "vivemos, nos movemos e 
existimos" (At 17,28). Só através da fé podemos procurar e encontrar a Sua 
vontade em cada acontecimento e ver o rosto de Cristo em cada homem, 
especialmente no pobre, abandonado e estrangeiro. Através da fé e 
impelidos pela caridade que vem de Deus, façamos o bem para com todos, 
mas de modo particular para com os migrantes, centro de nossas atenções e 
cuidados e motivo do nosso estar juntos no Movimento LMS.

Lutemos juntos com eles contra as adversidades da vida. Vivamos e 
testemunhemos a Esperança que nos vem de Cristo, pois depois da Cruz, 
há ressurreição e "os sofrimentos da vida presente não tem proporção 
alguma com a glória futura que nos deve ser manifestadas" (Ram. 8, 18).

"O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo que nos foi dado" (Rom 5,5), nos tome capazes de expressar 
realmente com a nossa vida, o espírito das Bem aventuranças e nos ajude, a 
distinguir, em virtude do Carisma que expressamos, uma acolhida que seja 
expressão do amor ao próprio Jesus Cristo que disse: "era peregrino e me 
acolhestes" (Mt 25,35).

Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe dos Migrantes, que provou e 
sentiu o peso da emigração na vida terrena, seja nosso modelo, força e 
sustento nas fadigas quotidianas da nossa vida e do nosso compromisso 
com os migrantes. O Bem aventurado João Batista Scalabrini, Pai dos 
Migrantes, Madre Assunta e Padre José Marchetti acompanhem o nosso 
caminho a fim que, na fidelidade ao carisma, possamos ser no mundo da 
mobilidade humana, ao lado de nossas Irmãs MSCS, autênticos leigos 
cristãos e verdadeiros Apóstolos do Evangelho.

"Que o Senhor da paz vos dê a paz em todo o tempo e por todos os 
modos! A graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja com todos vós".

“Os Leigos vivenciam intensamente a espiritualidade scalabriniana”.“É tempo de sacudir-nos, é tempo de agir”

“O cristão leigo é aquele que tem um duplo olhar: o olhar para Deus,
pela fé, pela experiência de Deus e o olhar para a realidade, o chão dos

homens e das mulheres. Tudo isso vem da prática de Jesus”.
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As migrações não são uma novidade da época contemporânea. Ao 
que tudo indica, sempre houve fluxos migratórios no decorrer da 
história da humanidade. No entanto, as migrações, enquanto fenômenos 
humanos e sociais assumem sempre características peculiares da época 
e do contexto em que se desenvolvem. Seria ingênuo, portanto, pensar 
em responder aos desafios migratórios atuais a partir de abordagens 
velhas, anacrônicas. O que deu certo no passado não necessariamente 
vai dar certo no presente. Portanto, antes de pensar em respostas 
operacionais, faz-se necessário responder alguns questionamentos: 
quais as características peculiares das migrações contemporâneas? O 
que nos desafia, enquanto seres humanos, cristãos e scalabrinianos 
leigos e leigas? A expressão "o que nos desafia" pode ser traduzida 
também como: "o que nos deixa indignados", "o que fere nossa 
sensibilidade e nossa consciência", "o que contradiz nossos valores", 
mas, também, "o que revela a presença salvífica e libertadora de Deus", 
"o que representa um sinal dos tempos", "o que nos chama à 
conversão"?

1.  A relativização do "humano"

Um primeiro desafio a ser enfatizado na análise dos fluxos 
migratórios contemporâneos é a assim chamada "relativização do 
humano". É comum, na nossa época, falar em "relativismo" em relação 
a doutrinas religiosas. No nosso caso, por "relativização do humano" 
entendemos a subordinação do ser humano e sua dignidade a outros 
referenciais valorativos, como o mercado neoliberal, o dinheiro, o 
poder, o nacionalismo, a identidade nacional, étnica, racial ou religiosa.

O ser humano deixa de ser um valor fundamental, um fim último, 
para tomar-se um instrumento, um meio para alcançar outros objetivos, 
como o enriquecimento econômico, a segurança, o poder etc.

No âmbito ético-moral, é comum a utilização da expressão 
"reificação" (do latim res., coisa) ou "coisificação" do ser humano: a 
pessoa transformar-se num "objeto", numa coisa, que pode ser usada e

descartada, dependendo dos interesses de quem a utiliza. Enfim, o ser 
humano assume um valor comparável àquele de uma mercadoria cujo 
objetivo é satisfazer as necessidades e os desejos de quem a utiliza.

Nas migrações contemporâneas, infelizmente, a “relativização do 
humano” se torna cada vez mais comum. Alguns exemplos:

O/a migrante é freqüentemente considerado um' simples objeto 
para maximizar os lucros: atravessadores e traficantes aliciam e usam 
pessoas em mobilidade para embolsar ingentes quantias de dinheiro; 
empregadores enriquecem explorando o trabalho informal de migrantes 
irregulares; países de imigração lucram negando aos trabalhadores 
estrangeiros, sobretudo aqueles irregulares, o acesso aos serviços 
sociais"básicos; países de emigração lucram manipulando as remessas 
dos migrantes.

O/a migrante é freqüentemente considerado um simples objeto 
para alcançar o poder: em muitos países, o caminho mais simples para 
vencer pleitos eleitorais se tornou criminalizar estrangeiros/as e 
prometer políticas imigratórias rígidas; da mesma forma, radicalizar a 
luta contra o terrorismo - muitas vezes identificada com a luta contra os 
migrantes muçulmanos garante, com freqüência, a aprovação de grande 
parte do eleitorado; além disso, relacionado ao poder é também o tráfico 
de pessoas, sobretudo mulheres, para fins de exploração sexual: neste 
caso, o poder não é político, mas é dominação sobre o outro, prazer em 
humilhar e subjugar a vítima; nesta esteira podem ser incluídos também 
alguns crimes hediondos praticados contra migrantes por grupos 
skinheads e neonazistas.

 
O/a migrante é freqüentemente considerado um simples objeto 

para alcançar maior segurança e amenizar as crises sociais: mesmo 
tendo pouca ou nenhuma responsabilidade pelas crises sociais dos 
países de chegada, estrangeiros e estrangeiras são comumente usados 
como "bodes expiatórios". Fala-se em "ondas", "avalanches", 
"invasões" migratórias com o objetivo de criar coesão social contra um 
suposto inimigo comum e fortalecer uma identidade nacional em 
contraposição aos "bárbaros" invasores.

“A vossa vocação às missões vem de Deus” “Vastíssimo é hoje o campo do laicato”

2) MISSÃO SCALABRINIANA NA IGREJA

Roberto Marinucc
Missiólogo, pesquisador do CSEM - (www.csem.org.br) 

Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios da  Congregação MSCS.
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Esses sucintos exemplos atestam como, no mundo da migração, o 
"humano" é cada vez mais relativizado, menosprezado, subordinado a 
outros critérios e valores. Este é um primeiro grande desafio da 
mobilidade humana no contexto contemporâneo: recuperar a 
centralidade do ser humano migrante e de sua dignidade inalienável. 
Em outras palavras, independentemente da natureza e das causas do 
processo migratório, a pessoa em mobilidade é portadora de direitos 
que não podem ser subordinados à lógica do lucro, do poder ou da 
segurança nacional e individual. Dizer que a dignidade do ser humano 
migrante é "inalienável", significa dizer que não pode ser "alienada", 
não pode ser "vendida", ou melhor, não está à venda, não tem preço.

Traduzindo essas afirmações numa linguagem cristã, podemos 
afirmar que cada ser humano é gratuitamente criado à imagem e 
semelhança de Deus (Gn 1,26) e, por conseguinte, portador de uma 
dignidade que não depende de sua nacionalidade, de sua etnia, de sua 
religião ou de sua moral idade (cf. Gn 9,6). A dignidade do ser humano 
decorre unicamente do dom gratuito de Deus, que criou homens e 
mulheres como "sujeitos", "interlocutores". É justamente com o gênero 
humano que Deus estabelece seu diálogo de salvação. Esse diálogo se 
fundamenta no reconhecimento, por parte de Deus, da dignidade e no 
respeito da liberdade do ser humano, mesmo quando utilizada contra os 
planos divinos.

Para cristãos leigos e leigas scalabrinianos, reconhecer a 
dignidade do/da migrante significa tê-lo como "interlocutor", pessoa 
com a qual somos chamados a interagir, dialogar. Concretamente, isso 
implica o dever de denunciar as situações que "desumanizam" 
migrantes e refugiados e, ao mesmo tempo, o dever de multiplicar os 
espaços de acolhida, partilha, comunhão e interlocução, em que as 
pessoas em mobilidade "redescubram" aquela dignidade 
menosprezada. Enfim, criar práticas concretas em que migrantes e 
refugiados, como sujeitos, vivenciem relações simétricas, solidárias e 
libertadoras.Vale lembrar, a este propósito, as palavras do Pe. Giorgio 
Paleari:

Não é falando muito de um Deus que é amor que a criança 
constrói sua visão do mundo; mas, através de "práticas pedagógicas 
libertadoras", a criança e o adulto tornam-se sujeitos, fazendo a 
experiência da fraternidade e, a partir daí, eles mesmos, numa constante

comparação com a Palavra de Deus, conseguem reconstruir a visão de 
um Deus que é Pai, que é bom e que quer que todos sejam irmãos. É 
através da experiência, de práticas novas e de novas atitudes que a 
criança e o adulto, como sujeitos da catequese, são capazes de 
reformular sua visão do mundo. ²

Enfim, diante da "relativização do humano" de migrantes e 
refugiados, os cristãos leigos e leigas scalabrinianos são chamados a 
reconstruir ou a "re-criar" a dignidade humana das pessoas em 
mobilidade multiplicando práticas e espaços de relações fraternas e 
solidárias, onde - como afirmam as Diretrizes dos Leigos e Leigas 
Scalabrinianos - "ninguém é excluído e todos são chamados pelo Pai 
pelo próprio nome, 3.

2. Um mundo em mobilidade, um povo que se mobiliza

Outra característica das migrações contemporâneas é o seu caráter 
"permanente e estrutural”.4 Estamos diante de um fenômeno um pouco 
diferente em relação ao passado. Hoje não vivemos simplesmente numa 
época de grandes migrações, e sim, numa época em que se vive em 
"estado de migração". Alguns exemplos serão suficientes para elucidar 
a afirmação. 

Nos dias de hoje, além dos 200 milhões de pessoas que vivem fora 
do país em que nasceram (migrantes internacionais), temos milhões de 
pessoas que moram fora da região ou da cidade de origem (migrantes 
internos), milhões de pessoas que trabalham fora da região ou cidade em 
que residem (migrantes laborais temporários ou sazonais), milhões de 
pessoas que se deslocam temporariamente por turismo ou outras 
atividades. Além disso, não podemos esquecer os milhões de pessoas 
que, mesmo permanecendo na própria terra, vivenciam o "fato 
migratório" pela ausência cotidiana de familiares que migraram. Enfim, 
vivemos num mundo em mobilidade, num mundo onde os 
deslocamentos geográficos se tomaram cada vez mais normais, 
habituais.

“Temos que tomar abertamente partido de Deus” “Tende energia das vossas convicções”

2 PALEARl, Giorgio. Visão do mundo e evangelização. Uma abordagem Antropológica.
   São Paulo: Ave Maria,1994,p.64..
3 MOVIMENTO.DE LEIGOS MISSIONÁRIOS. SCALABRINIANOS -'MLMS. Diretrizes Gerais.
4 Erga Migrantes Carilas Christi, n. I.
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Esta mobilidade generalizada é comprovada também pela rápida 
difusão das assim chamadas "famílias transnacionais". Com essa 
expressão entendemos "aquéllas cuyos miembros pertenecen a dos 
hogares, dos culturas y dos economías, simultáneamentes.5 Trata-se de 
famílias em que um ou mais membros residem em outro país, mas 
continuam mantendo profundos laços afetivos e econômicos. Existem 
muitas variáveis de família transnacional. Um caso freqüente ocorre 
quando o/a chefe de família migra para o exterior a fim de trabalhar e 
enviar remessas. Os filhos permanecem na terra de origem, sob o 
cuidado do outro  genitor ou de algum parente. Não temos aqui o espaço 
para aprofundar esse assunto. O que' nos interessa salientar é que. a 
mobilidade humana se tornou um fator tão estrutural e permanente que 
os próprios núcleos familiares estão se adaptando a essa realidade.

A busca de trabalho é, sem dúvida, uma das principais' causas 
dessa mobilidade estrutural e permanente. O predomínio do capital 
financeiro especulativo, o desemprego estrutural e a flexibilização do 
trabalho obrigam milhões de pessoas a se deslocarem constantemente 
em busca de emprego e de melhores condições de vida. Em muitas 
partes do mundo, o crescimento demo gráfico e a utilização de 
tecnologias nas áreas rurais têm provocado uma expulsão massiva do 
campo e um decorrente inchaço de megalópoles, com todos os 
problemas decorrentes.

Nos últimos 15 anos, de acordo com estatísticas da ONU, registra-
se também um acelerado aumento da emigração internacional na 
direção Sul - Norte, ou seja, dos países economicamente mais pobres 
para aqueles economicamente mais ricos. Embora não se trate de uma 
"invasão" - como alguém costuma afirmar - representa, com certeza, um 
sinal do desejo por um mundo mais justo e solidário, um mundo onde 
todos tenham direito à inclusão biológica (sobrevivência) e à inclusão 
social (cidadania) 6.

Neste sentido, o povo em mobilidade é também um povo que se 
mobiliza, que rejeita o papel subalterno e a relativização da própria 

0 
humanidade. As manifestações do dia 1 de maio nos EUA contra as 
propostas de Lei de Estrangeiro representam um sinal desse povo em 
mobilidade que se mobiliza. Milhões de migrantes - e de pessoas não

migrantes solidárias protestaram pacificamente, na esteira da tradição 
de Martin Luther King: assim como o povo negro segregado 
reivindicava, nos anos 60 e 70 do século passado, seus direitos à plena 
cidadania, os migrantes lutam, hoje, por uma sociedade inclusiva e 
contra a criminalização, a exploração e a xenofobia.

Em outros países também, embora nem sempre de forma 
totalmente não-violenta, migrantes manifestaram sua indignação, seu 
clamor por justiça e inclusão. Ao destacar esses acontecimentos, nos 
interessa focar que, nos dias de hoje, os/as migrantes estão se tomando 
sujeitos históricos de transformação. Apesar de vitimizados, estão 
assumindo um papel protagônico, rejeitando o estereótipo do migrante 
"coitadinho" e "desamparado". Os/as migrantes contemporâneos 
pedem solidariedade, antes que esmola. Eles querem participação, antes 
que benefícios.

Estas reflexões apontam vários desafios para os cristãos leigos e 
leigas scalabrinianos.

1) Em primeiro lugar, um mundo em mobilidade é um mundo que 
precisa tornar o "fato migratório" um critério norteador das análises, das 
avaliações, das decisões e das políticas públicas contemporâneas.

Em outras palavras, seja qual for o assunto abordado (trabalho, 
educação, saúde, política, família, religião, esportes etc.), sempre terá 
que ser analisado também numa ótica migratória, ou seja, a partir do 
olhar dos migrantes. As migrações tornaram-se uma indispensável 
chave de leitura da realidade.

Isso significa que nunca como hoje o carisma scalabriniano foi tão 
precioso, urgente e necessário. Para os cristãos leigos e leigas 
scalabrinianos isso representa uma alegria e, ao mesmo tempo, uma 
séria responsabilidade: urge influenciar os centros de reflexão, de 
análise, bem como os centros de decisões, para que o "fato migratório" 
seja sempre levado em conta.

2) Em segundo lugar, um mundo em mobilidade é também um 
mundo dinâmico, aberto, em constante evolução. A realidade 
contemporânea passa por mudanças radicais, em prazos cada vez mais 
curtos. A mobilidade geográfica dos migrantes acompanha e, às vezes, 
estimula essa· "mobilidade cultural" - no sentido de mudanças culturais 
- cada vez mais frenética. O espaço e o tempo encolheram! É a 
sociedade globalizada.

“É tempo de sacudir-nos, é tempo de agir” “O caráter que produz a firmeza e a coragem”

5 UNFPA. Estado de Ia populación mundial 2006, p. 33.
6 cr BAUMAN, Zygmunt. O Mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 24
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Apesar de não serem a principal causa dessa situação, as 
migrações constituem um ulterior fator de transformação em contextos 
já caracterizados por mudanças rápidas e radicais. Um senso de 
"desamparo" e "incerteza" se alastra em muitas sociedades. Esta 
situação pode gerar dois riscos: 1) hostilidade a todo tipo de mudança e 
novidade, incluindo aquelas introduzi das pelos migrantes, com o 
conseqüente fortalecimento de tendências fundamentalistas, xenófobas 

7e nacionalistas ; 2) renúncia total a qualquer tipo de ideal ou valor sólido 
e estável,  pois tudo muda, tudo é transitório - com a conseqüente 
relativização inclusive dos direitos humanos.

Diante desses riscos, o desafio para os cristãos leigos e leigas 
8

scalabrinianos, antes de tudo, é testemunhar, em palavras e eventos , a 
ação do Espírito de Cristo que "renova a face da terra” 9, sendo a 
“novidade”, justamente, um espaço privilegiado de manifestação da 
ação de Deus na história. Nesta perspectiva, a "alteridade" trazida pelo/a 
migrante, longe de ser considerada um perigo, ou uma ameaça, se toma 
um recurso, uma oportunidade de um mútuo enriquecimento cultural, 
social e espiritual.

Por outro lado, se a irrupção da novidade nos ajuda a não 
absolutizar o status quo, diante da fragmentação axiológica 
contemporânea - ou, como preferem alguns, pós-moderna - somos 
chamados a reafirmar a existência de valores universais, que, mesmo se 
constantemente reinterpretados, perpassam épocas e culturas. Neste 
âmbito, para evitar impor "nossos" valores, é importante criar espaços 
de diálogo em que pessoas de diferentes nacionalidades, culturas e 
religiões possam refletir juntas e encontrar convergências éticas acerca 
de valores e princípios que fundamentam a convivência humana. 10

3) Em terceiro lugar, cabe aos cristãos leigos e leigas scalabrinianos 
fortalecer o papel protagônico dos migrantes. Embora seja evidente que 
há casos em que a ajuda emergencial se faz necessária, é importante

superar os enfoques exclusivamente assistencialistas. Com efeito, ao 
exagerarmos no paternalismo ou maternalismo, estamos transmitindo 
uma desconfiança em relação à capacidade que os/as migrantes têm de 
ser sujeitos da própria história. No fundo, trata-se de uma forma 
dissimulada de relativização do humano.

Nesse sentido, no dia-a-dia, é importante não apenas procurar o 
que nós podemos fazer para os/as migrantes, mas também o que 
podemos receber deles. Nada fortalece mais a autoestima e "reconstrói" 
a humanidade do/da migrante como a experiência de sentir-se útil, 
precioso, enriquecedor para as pessoas que estão ao seu redor.

Os bispos latino-americanos e caribenhos, na Conferência de 
Puebla, em 1979, falavam do "potencial evangelizador dos pobres" 11. 
De forma análoga, hoje, podemos falar no ''potencial evangelizador 
dos/as migrantes" que, na alegria e nos sofrimentos, testemunham o 
ideal de uma sociedade sem fronteiras, onde a comunhão da "família 
humana" antecede qualquer distinção de nacionalidade, etnia, religião e 
classe social.

Apoiar o papel protagônico do/da migrante significa também 
solidarizar-se com suas reivindicações. Geralmente, as pessoas em 
mobilidade têm mais dificuldades em reivindicar direitos, às vezes, por 
medo da deportação, outras vezes, por. desconhecimento de' seus 
direitos ou, simplesmente, por falta de tempo e oportunidades. Neste 
âmbito, com freqüência, o apoio de pessoas do lugar se toma 
determinante para que os migrantes possam expressar seu clamor por 
justiça e dignidade.

Finalmente, ao se considerar que atualmente muitas pessoas 
migram dos países economicamente mais pobres para aqueles 
economicamente mais ricos, assumir a causa dos migrantes significa 
denunciar as injustiças e as simetrias das relações políticas e 
econômicas entre países, e trabalhar para a construção de uma 
sociedade internacional mais eqüitativa e justa ou, como sustenta a Erga 
Migrantes, "uma nova visão da comunidade mundial, considerada 
como família de povos, à qual finalmente são destinados os bens da 
terra, numa perspectiva do bem comum universal” 12.

“Os desígnios de Deus se realizarão infalivelmente” “O que pode resistir a Deus? A oração.”

7 Um sintoma disso é uma recente notícia que apareceu na mídia internacional, relatando a
existência de cerca 10 mil neonazistas na Espanha (Cf. "Dez mil radicais unidos pela xenofobia".
Disponível em: http://noticias.L1ol.com.br/midiaglobal/elpaisI200611 0/1 0/ult581 LI 1841 .jhtm
Acessado em:  10.10.06).

8 Cf. Dei verbum, 2.
9 Sal 104,30.
10 Cf. KUSCHEL, Karl-Josef - MIETH, Dietmar (orgs). Em busca de valores universais.
Concilium 292 - 2001/4. 11 CELAM. Conclusões de Puebla. São Paulo: Paulinas, n. 1147.

11 C LAM. Conclusões de Puebla. São Paulo Paulinas n. 147.E : , 1
12  E g m g a es ca itas Ch isr a i r nt r r ti, n 8. .
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3. Interculturalidade ou monoculturalismo?

Embora sejam relativamente poucos os países com grande 
porcentagem de estrangeiros/as em relação à população nacional 13  não 
há dúvida de que a presença de migrantes está assumindo uma 
visibilidade crescente.

l4 
Essa visibilidade pode decorrer de diferentes fatores, como o 

aumento do número total de estrangeiros, a maior diversidade étnica, 
cultural e religiosa, a crescente cobertura midiática sobre o tema e, 
sobretudo, as reivindicações de indivíduos e grupos organizados de 
migrantes.

Para designar esta nova realidade, utiliza-se, nos dias de hoje, 
palavras precedidas pelos prefixos "pluri", "multi", "inter": por 
exemplo, multiculturalismo, pluricultural ou intercultural. A mensagem 
é clara: as sociedades deixaram de ser homogêneas e monolíticas. O 
mundo em mobilidade é um mundo onde se entrelaçam culturas, etnias e 
religiões. Hoje, não é tão fácil identificar um determinado país com 
determinados traços biológicos ou culturais. No passado, por exemplo, 
podia-se afirmar com convicção: "os alemães têm pele branca". 
Entretanto, na última Copa do Mundo de futebol, a seleção alemã 
escalou um jogador negro. Hoje, só podemos afirmar: "a maioria dos 
alemães tem pele branca".

A complexificação e a diversificação dizem respeito a todos os 
âmbitos da cultura: a dimensão adaptativa, associativa e simbólica. Em 
suma, dizem respeito à identidade de indivíduos e coletividades. Aqui 
estamos nos referindo não apenas às pessoas que emigram, mas também 
àquelas que recebem os imigrantes e àqueles que são abandonadas por 
eles. Estamos diante de um grande número seres humanos, em situações 
e com características diferentes, mas que compartilham a necessidade 
de responder a uma nova realidade, a ponto de gerar mudanças 
identitárias. Como lidar com essa situação? Como fazer com que a 
reformulação identitária se torne um espaço de crescimento humano, 
social e espiritual? Como evitar, nessas situações, o nascimento ou 
fortalecimento de “fobias”, com as decorrentes saídas 
fundamentalistas, nacionalistas, xenófobas ou racistas?

Como garantir a integração cidadã dos migrantes e, ao mesmo  
tempo, a "integração" dos membros dos países de acolhida à nova 
realidade gerada pela forte imigração?

Uma primeira resposta a este conjunto de desafios está numa 
opção fundamental: interculturalidade ou monoculturalismo? Ou seja, 
queremos trabalhar pela geração de sociedades plurais e dialógicas 
(interculturalidade) ou pela exclusão e eliminação das diversidades 
(monocultura1ismo)? Enquanto cristãos/ãs e scalabrinianos/as, 
acreditamos que a nossa opção não possa ser outra que não a pela 
interculturalidade, por diferentes motivos.

Antes de tudo, de um ponto de vista valorativo, a diversidade 
representa uma riqueza e uma oportunidade para o crescimento 
humano, social e espiritual dos povos, desde que vivida na ótica do 
diálogo e do respeito recíproco. Em outras palavras, 'o problema não 
está na alteridade em si, mas na dificuldade que temos - migrantes e 
nativos - em lidar com ela. Sem dúvida, este representa um primeiro 
desafio: criar uma "cultura da tolerância" ou, mais que isso, uma 
"cultura do diálogo".

Em segundo lugar, a opção pela interculturalidade decorre de uma 
razão especificamente pragmática: é impossível conter a mobilidade 
humana internacional. Por mais que se construam muros ou se 
implementem rígidas políticas imigratórias, o fluxo de migrantes 
internacionais continuará intenso. Como já falamos, estamos diante de 
um fenômeno "estrutural e permanente" e não de algo conjuntural. 
Nesse sentido, a opção pelo monoculturalismo é meramente ilusória.

Finalmente, de um ponto de vista cristão, a intercultura1idade nos 
remete às relações trinitárias, à comunhão re1acional de Pai, Filho e 
Espírito Santo. O modelo trinitário se toma fonte de inspiração para 
sociedades plurais em que as diversidades são acolhidas e partilhadas 
em espaços de interlocução e interação.

É neste contexto que se insere um amplo leque de desafios 
imediatos, como a integração ou incorporação dos migrantes; a 
complexa questão das segundas e terceiras gerações; os desafios do 
retomo e da "re-integração"; o diálogo inter-religioso e ecumênico; a 
educação intercultural; a medicina transcultural; a promoção dos 
direitos civis e políticos dos estrangeiros/as; a superação de toda forma 
de discriminação, xenofobia e etnocentrismo.

“Os Leigos vivenciam intensamente a espiritualidade scalabriniana”. “A migração, problema de toda a Igreja”

14  Nesta reflexão insistimos na questão da "visibilidade das migrações", pois acreditamos que seja um
dos sinais dos tempos. No entanto, reconhecemos que estamos diante de um processo ainda incipiente.
Em muitos países, os fluxos migratórios ainda são totalmente "invisíveis", sobretudo quando protagoni-
zados por mulheres.

13 De acordo com dados da ONU (2005), os migrantes representam mais de 20% da população de apenas
10 países com mais de I milhão de habitantes (cf. ONU - Consejo Económlco y Social. Seguimiento de
Ia población mundial. con especial referencia a Ia migración internacional y el desarrollo. 2006.
Disponívelem:http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2006/Migracion/poblaciolJ 04 04 06.pdf
Acessado em: 24.08.2006).
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Ao abordar todas essas questões, é importante que a opção de 
fundo, o horizonte norteador seja claro: a construção de uma sociedade 
plural, inclusiva e intercultural, ou seja, uma sociedade em que as 
diferentes culturas possam conviver de forma pacífica, dia1ógica e 
reciprocamente enriquecedora.

Neste contexto, as comunidades cristãs são chamadas a se tomar 
sinais claros de interculturalidade, constituindo-se como espaços de 
diálogo e interlocução entre alteridades, em busca constante da 
presença universal e vivificadora do Espírito "que sopra onde quer" (Jo 
3,8). É claro que isso não dispensa as comunidades de tomar posição 
ou,' eventualmente, questionar determinadas práticas ou ideologias. No 
entanto, a essência da identidade cristã, antes que em preceitos, normas 
ou doutrinas, está na imitação e na prática' daquele diálogo sa1vífico 
que Deus, desde o princípio, instaurou com o gênero humano e sua 
coação, em vista da libertação integral, histórica e escatológica, de 
todas as suas criaturas.

4. Inspirados/as pela lógica do Reinado de Deus

Um último desafio que gostaríamos de frisar refere-se a nossa 
relação com a mobilidade humana. Até agora vimos aspectos da 
mobilidade humana que nos interpelam e nos chamam a respostas 
urgentes e focalizadas. Neste momento vamos trilhar o caminho 
inverso, ou seja, nossa relação com a mobilidade humana. Em outras 
palavras, de que forma a nossa vida, nosso dia-a-dia se deixa interpelar 
pelas urgências das migrações internacionais? O "clamor dos pobres" 
diziam os bispos de Puebla - é "claro, crescente, impetuoso, 15, ... e 
nossos ouvidos? Estamos disponíveis, abertos, "convertidos" para 
ouvir o grito de migrantes e refugiados?

Antes de tudo, cabe frisar que, nos dias de hoje, migrantes e 
refugiados não são apenas personagens de novelas ou protagonistas de 
noticiários da TV. Vivemos numa época em que todos os países, de 
forma mais ou menos intensa, participam dos fluxos migratórios como 
países de origem, destino elou trânsito. Os/as migrantes fazem parte de 
nossas vidas: são colegas de trabalho, sentam ao nosso- lado no ônibus, 
freqüentam a mesma turma de nossos filhos, pedem socorro no meio da

rua. O clamor deles é muito mais próximo do que imaginamos. Comono 
16caso do samaritano da parábola de Lucas , os migrantes injustiçados 

estão caídos no meio das ruas que trilhamos; ou, como no caso do 
endemoniado geraseno de Marcos 17, eles vêm ao nosso encontro, 
clamando por libertação.

No entanto, apesar da proximidade física de migrantes e 
refugiados, às vezes temos dificuldades em lidar com eles. Esboçamos 
duas razões: 1) o medo de ter que abrir mão de algo que reputamos 
fundamental para nossa felicidade e 2) a dificuldade em lidar com a 
alteridade.

No que se refere ao primeiro ponto, a questão é especificamente 
econômica: a acolhida do migrante é um convite à partilha. Partilha das 
nossas moradias, das nossas refeições, do nosso salário e, sobretudo, do 
nosso tempo - o que não deixa de ser uma questão econômica, pois, na 
sociedade capitalista, "o tempo é dinheiro"! Às vezes, o medo de ter que 
abrir mão de "riquezas" que consideramos necessárias para nossa 
felicidade nos afasta da solidariedade com migrantes e refugiados.

Quanto à dificuldade em lidar com a alteridade, acreditamos que o 
fato que mais incomoda nas migrações contemporâneas é justamente a 
diversidade étnica, religiosa e/ou cultural das pessoas que chegam.

Na Itália, por exemplo, a presença de um espanhol católico não 
gera tantas reações como a de um senegalense muçulmano; ou, nos 
EUA, a presença de um canadense branco, não é tão questionada como a 
de um mexicano mestiço. Enfim, ala migrante não é apenas o pobre a 
ser libertado, mas também o "outro" que pede seu espaço, que quer ser 
reconhecido em sua alteridade. Às vezes, é mais fácil acolher o 
migrante faminto e sedento 18 do que acolher o migrante 
"estrangeiro,”19, ou seja, o "estranho", o outro, o diferente.

Enfim, as interpelações da realidade migratória contemporânea 
podem não ter nenhum efeito nos agentes de pastoral se não 
acompanhadas por um processo de "conversão" constante à lógica do 
Reino de Deus. Essa conversão implica vários fatores entre os quais 
queremos destacar apenas dois:

“Estamos aqui como animais” “A migração é um fato natural e uma necessidade invencível”

15 CELAM. Conclusões de Puebla. São Paulo: Paulinas, n. 89. 

16 Cf.  Le 10,29-37.
17 Cf. Me 5,1 -20.
18 Cf. Mt 25, 42.
19 Cf. Mt 25, 43a
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a) Acolher a alteridade como fator de crescimento e fidelidade ao Deus de 
Jesus Cristo.

A diversidade religiosa, étnica e cultural dos/as migrantes nos desafia, nos 
questiona, quebra nossos hábitos cotidianos, mas, ao mesmo tempo, nos 
enriquece, nos convida a ir além, a superar nossos estritos limites. Na tradição 
cristã, o outro é lugar de encontro com o Totalmente Outro. Dito de outra 
forma, nossa capacidade de acolher a alteridade divina é proporcional à 
capacidade de acolher a alteridade humana, da mesma forma que o amor a 
Deus é proporcional ao amor ao próximo. O processo é circular: acolher Deus - 
o Totalmente Outro - nos ajuda a acolher o "outro" migrante, da mesma forma 
que acolher o "outro" migrante nos ajuda a reconhecer e aceitar a presença de 
Deus.

b) Assumir como opções de vida as heresias do "credo neoliberal".
Em tempos dominados pelo neoliberalismo, difunde-se o "credo", a 

"profissão de fé" nas capacidades redentoras do mercado: acredita-se que a 
felicidade esteja no consumo de mercadorias! Como é comum 
acontecer, as profissões de fé geram também "heresias", ou seja, credos 
alternativos, heréticos, que questionam os credos oficiais. Hoje, as 
heresias do "credo neoliberal" são: não enriquecerás mais do que o 
necessário para viver com dignidade, não colocarás o lucro acima da 
dignidade humana, não poluirás e não desperdiçarás os recursos 
naturais não renováveis e, sobretudo, não terás outro Deus além de Jesus 
Cristo, ou seja, não procurarás a felicidade a não ser na lógica do Reino! 
Hoje, a acolhida, a partilha e a comunhão com o/a migrante só serão 
possíveis se os agentes de pastoral assumirem como opções de vida 
essas heresias do "credo neoliberal". Caso contrário, haverá sempre um 
conflito de interesses entre o dever da partilha e o medo de perder 
riquezas consideradas fundamentais para a própria auto-realização.
Neste sentido, vale à pena concluir com as palavras de Dom Franco 
Masserdotti, bispo de Balsas - MA, que faleceu recentemente, palavras 
escritas após a morte de Dom Luciano Mendes de Almeida:“A 
verdadeira morte acontece quando colocamos a nossa esperança e o 
sentido de nossa vida na posse, no poder, no prazer desregrado, quando 
fechamos o nosso coração ao próximo e nos deixamos levar pelo 
egoísmo. A verdadeira morte é quando temos medo de perder nossa vida 
por causa de Jesus e do Evangelho (cf. Mt 8,35).”

A) A IMPORTÂNCIA DAS DIRETRIZES GERAIS, COMO 
MEIO PARA A ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
MOVIMENTO.

“Vem e segue-me” é o apelo que Cristo dirige a cada um de nós, 
convidando-nos sempre mais ao seu amor, de modo a testemunhar esse 
seu amor aonde quer que seja. E nós, Leigos Missionários 
Scalabrinianos fomos chamados para testemunhá-lo na pessoa do 
Migrante.

Portanto, para o crescente sucesso no desenvolvimento do 
Movimento, torna-se necessário uma certa organização. Uma estrutura 
elementar passou a ser implantada: as Diretrizes Gerais, para dar regra 
ao Movimento que se desenvolve e para seus membros. Uma regra que 
sintetiza o objetivo a que o Movimento se propõe, sua mística e sua 
disciplina. Porém, há necessidade de que os Grupos e núcleos adiram às 
Diretrizes, para assim formar um movimento coeso. Alguns poderão 
achar que são regras por demais exigentes, porém é um Movimento 
exigente que perdura, porque Deus também é exigente conosco - 
“Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: - se alguém 
quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, 
quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas, quem perder a sua 
vida por causa da Boa Notícia, vai salvá-la.” (Mc 8,34-36)

Com as Diretrizes, o Movimento passa a ter um ponto de apoio 
sólido. A expansão iniciada pode agora continuar. E acontece sem 
grandes recursos materiais, através do contágio do ideal proposto e do 
exemplo vivencial, pela propagação de pessoa a pessoa. Quanto mais 
conhecemos as Diretrizes, mais amaremos o nosso Movimento.

Julgamos ser muito importante as Diretrizes Gerais para o 
Movimento dos LMS, e necessárias para uma maior organização e 
maior unidade.

“A migração deve ser espontânea” “Liberdade de migrar, não de fazer migrar”

3) INTRODUÇÃO AS DIRETRIZES GERAIS E AO

REGULAMENTO DE VIDA LMS E SUA IMPORTÂNCIA.
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B) INTRODUÇÃO AO REGULAMENTO DE VIDA LMS E SUA 
IMPORTÂNCIA.

“Faz-se mister que os leigos assumam a renovação da ordem 
temporal como sua função própria e nela operem de maneira direta e 
definida, guiados pela luz do Evangelho e pela mente da Igreja, e 
levados pela caridade cristã. Cooperem como cidadãos, com sua 
competência específica e responsabilidade própria. Procurem por 
toda parte e em tudo a justiça do reino de Deus”. 1

INTRODUÇÃO

Todos nós somos chamados a participar da santidade Divina: “Sede 
perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48).

O seguimento de Jesus Cristo é o caminho que o batismo abre a todo 
cristão para alcançar a perfeição. Com o batismo participamos da 
tríplice missão de Jesus: rei, sacerdote e profeta (cf. 1Pd 2, 4-9). “Como 
participantes do múnus de Cristo sacerdote, profeta e rei, os leigos 
participam ativamente na vida e na ação da Igreja”.

Pela pertença a Cristo Senhor, o Rei do universo, participamos de 
seu ministério real na transformação do mundo, segundo o projeto de 
Deus. Com a participação no ministério sacerdotal somos incorporados 
a Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo sobre a cruz e continuamente se 
oferece a nós na Eucaristia, nos unimos e participamos com Ele em seu 
sacrifício, fazendo a oferta de nós mesmos e de todas as nossas 
atividades temporais. Com a participação no ministério profético nos 
habilitamos e nos comprometemos a acolher na fé, o Evangelho e 
anunciá-lo com palavras e obras, não hesitando em denunciar com 
paciência e coragem tudo aquilo que se opõe ao Evangelho.

Da Palavra de Deus viva e eterna (cf. 1 Pd 1,23), da missão da Igreja 
“Ide também vós para minha vinha” (cf Mt 20,4), do grito daqueles que 
hoje não tem voz e, sobretudo dos migrantes que faz ecoar a Palavra de 
Jesus “Eu era migrante e você me acolheu” ( Mt. 25,35), e da exortação 
do bem-aventurado João Batista Scalabrini “cabe a vós leigos...” nasce 
como expressão de fecundidade do dom do Espírito Santo à Igreja de 
hoje, o nosso Movimento de Leigos/as Missionários/as

Scalabrinianos/as que nos une como membros da mesma família 
espiritual, na partilha do Carisma, da espiritualidade e da missão da 
Congregação das Irmãs de São Carlos Borromeu-Scalabrinianas.

Em virtude do batismo somos chamados a partilhar o “.. sede 
perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48), através do 
serviço “ Se pois eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis, 
também vós, lavar-vos os pés uns dos outros”(Jo 13,14); em virtude da 
partilha do Carisma Sacalabriniano somos convidados a acolher e 
tornar atual o convite do Bem-aventurado Scalabrini “Vós leigos, 
podeis muito, já que...não sois uma velhice que passa, mas uma 
juventude que nasce” portanto, “cabe a vós apropriar-vos da 
sociedade, refazê-la cristã trabalhando com amplidão de idéias, com 
tenacidade de propósitos a fim de que, o espírito católico a serviço do 
migrante penetre em toda parte e revista tudo o que é elemento de vida 
intelectual, moral e muitas vezes, também física do homem”.

Acompanhando os sinais dos tempos, e em profunda partilha entre 
os leigos e as Irmãs MSCS, a fim de responder de maneira eficaz ao 
chamado vocacional scalabriniano junto aos migrantes, no contexto 
eclesial e social constituímos o Movimento de Leigos Missionários 
Scalabrinianos, estabelecendo os princípios e os fundamentos que 
regulam a vida espiritual e apostólica de todos aqueles leigos que 
querem viver e partilhar a espiritualidade e a missão das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, dando origem a 
este REGULAMENTO DE VIDA do Movimento de Leigos/as 
Missionários/as Scalabrinianos/as.

“Vossa obra é abençoada por Deu, e basta.” “O homem não pode viver abandonado e isolado”

1 Decreto Apostólicam Actuositatem, 1359
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 I. NOSSA IDENTIDADE

“Todo homem é intérprete e sacerdote do 
universo; lê o livro das realidades terrestres 
e louva o Autor, Senhor e Pai. O leigo 
descobre e desvenda nas realidades 
temporais, o reflexo da eternidade. É o 
sacerdote da casa e da sociedade” (Dom 
Scalabrini.) 2

a)  Como Le igos  Miss ioná r ios  
Scalabrinianos participamos da vocação e 
missão da Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo 
Scalabrinianas. Compartilhamos com as 
religiosas desse Instituto o mesmo carisma e 
espiritualidade, porém, vivendo segundo 
nosso próprio estado de vida.

b) Somos fiéis à Igreja Católica 
Apostólica Romana e vivemos de modo 
específico o chamado vocacional do batismo 
e a dimensão eclesial através do Carisma 
Scalabriniano e da partilha do mesmo.

c )  Vivemos  de  modo  a t ivo  e  
participativo, praticando a Acolhida, a 
Partilha e a Solidariedade com os irmãos, 
sobretudo com os migrantes mais pobres e 
excluídos da sociedade.

d) Empenhamo-nos em viver o Carisma 
Scalabriniano como espiritualidade e missão, 
sobretudo em nosso próprio ambiente 
familiar e profissional.

II. NOSSA ESPIRITUALIDADE

“As novas necessidades dos povos exigem 
novos corações e solicitudes sem fim para 
infundir o espírito cristão, fortalecer 
a  von tade  no  bem,  i luminar  os  
sentimentos... formar Jesus Cristo em suas 
almas, elevando-as até Deus”

a) Testemunhar a máxima evangélica 
“Eu era peregrino e me escolhestes” (Mt 
25,35) através da palavra, do exemplo e da 
ação na comunidade eclesial, no ambiente 
social, especialmente na caridade para com o 
migrante.

b) Fazer da oração pessoal, em família e 
na comunidade paroquial, alimento 
cotidiano.

c) Ler, estudar e, acima de tudo, viver a 
palavra de Deus, instruídos pelos escritos do 
Beato João Batista Scalabrini e dos Servos de 
Deus Pe. José Marchetti e Madre Assunta 
Marchetti.

d) Realizar nosso caminho de fé, de 
esperança e de conversão, sustentados pela 
Liturgia, pela escuta e meditação da palavra 
de Deus, pela recepção dos sacramentos, pela 
devoção à Eucaristia, à cruz e à Maria 
Santíssima, modelo de escuta e de fidelidade 
ao Senhor.

“Um comitê leigo sob a vigilância de um Bispo” “A idéia da nacionalidade não é uma idéia convencional, mas real.”

2  Scalabrini, uma voz atual, 184. 3  J.B. Scalabrini, Carta pastoral sobre a catequese, 1876.
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III.  NOSSO CARISMA:
COMPAIXÃO PELOS MIGRANTES

“...a emigração funde e aperfeiçoa as 
civilizações e amplia o conceito de pátria para 
além dos limites materiais, fazendo, do mundo a 
pátria do homem”. 4

a) Como Leigos Missionários Scalabrinianos 
devemos estar no mundo em constante 
emigração, saindo de nós mesmos em direção ao 
outro. Dessa forma poderemos sentir como Dom 
Scalabrini se sentiu ao deparar-se com seus 
paroquianos migrantes na Estação de Milão na 
Itália.

b) Devemos testemunhar a vida cristã e os 
valores Scalabrinianos, em primeiro lugar, na 
família, mas também no trabalho, na comunidade 
paroquial e, por fim, em toda a sociedade.

c) Participar com responsabilidade das 
atividades apostólicas da Igreja local.

d) Estudar e interpretar a realidade das 
migrações, participando do drama dos migrantes, 
dos itinerantes e dos refugiados, levando sua 
problemática ao conhecimento do poder público 
local, de entidades internacionais e dos diversos 
setores da sociedade, para com isso dinamizar 
ações a seu favor.

CONCLUSÃO

Este Regulamento de vida foi elaborado para consolidar o projeto 
de vida dos membros participantes do Movimento dos leigos 
Missionários Scalabrinianos, que integram a família Scalabriniana e 
participam do carisma Scalabriniano e estão ligados à Congregação das 
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu – Scalabrinianas.

À luz da Palavra de Deus: “Amarás o Senhor teu Deus com todo o 
teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente” cultivamos a 
nossa amizade com Deus, na oração contínua e na contemplação, 
meditando dia e noite a sua palavra e vigiando em oração.

Chegou o tempo da colheita. Devemos ser luz, fermento, fogo de 
amor, de união, de compromisso de luta libertadora, que se acende e 
difunde em toda parte. Devemos ser no mundo, Leigos Missionários 
Scalabrinianos, sinal de libertação total dos seres humanos e 
sacramento de fraternidade.

Que a Virgem Maria, peregrina e Mãe da Esperança, o Bem-
aventurado João Batista Scalabrini, Padre José Marchetti, Madre 
Assunta e São Carlos Borromeo nos acompanhem na trajetória de amor 
por Jesus Cristo e pela Igreja, e nos fortaleçam na missão de ser um 
instrumento de “Boa Notícia”, no mundo das migrações.

“Renascei, ó Jesus, segundo o espírito de nossos corações, para 
que, conformados à vossa imagem na terra sejamos dignos de 
participar de vossa glória, por todo o sempre. Assim seja”. 5

2

“Se o migrante conserva as tradições, permanecerá católico” “A migração é um fenômeno que tem todas as características de um fato permanente”

4  Scalabrini, Conferência pronunciada no XVI Congresso Católico Italiano de Ferrara, 1889

Poderíamos resumir nosso regulamento de vida numa única frase 
que, se bem vivida, completa e concretiza nossa Missão e Chamado: 
“Ama, preferencialmente, o Migrante”! 

5  J.B. Scalabrini, Homilia do Natal. 1880.
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