
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Periodico di comunicazione dei LMS  

Anno 4 - Numero 16/3° trim. 2011 

 

 

ASESINADA EN MÉXICO, ERA MISIONERA LEIGA ESCALABRINIANA 



 2 

OTRA PERIODISTA ASESINADA EN MÉXICO, ERA MISIONERA 
LAICA ESCALABRINIANA 
  

Elizabeth Macías pertenecía al Movimiento Laico Escalabriniano 
  

ZENIT.org- La Comunidad del Movimiento Laico Escalabriniano (MLS) está de luto por la 

terrible muerte violenta de María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, conocida como 

Marisol. La periodista trabajaba en un periódico de Tamaulipas, México, y fue secuestrada y 

asesinada. La ejecución de la periodista católica se suma a otras tres recientes contra 

mujeres periodistas en país azteca, el más peligroso para el ejercicio de esta profesión según 

la ONU. 

El cuerpo de la periodista María Elizabeth Macías Castro apareció decapitado y con 

una nota al lado que decía que había sido asesinada por sus publicaciones en un sitio de 

redes sociales, según informó la policía mexicana. 

Macías Castro trabajaba como editora jefe del periódico Primera Hora. Las primeras 

investigaciones de la policía señalan que su cuerpo fue encontrado durante las primeras 

horas del sábado. El atroz homicidio puede ser el tercero contra habitantes de Nuevo Laredo 

por parte de un cartel de narcotráfico, en represalia por sus publicaciones en internet. 

Las autoridades informaron, según el portal CNN, que estos grupos delictivos habrían 

lanzado amenazas en portales web mostrando macabras fotos de algunas de sus víctimas. 

Un comunicado enviado a la agencia Fides por el religioso escalabriniano Francisco Pellizzari, 

consejero espiritual de la zona de América del Norte, informa que ―el miércoles, 22 de 

septiembre Marisol Castro, laica escalabriniana del grupo de Nuevo Laredo, México, fue 

secuestrada por un grupo de traficantes de drogas de esta región fronteriza‖. 

El comunicado señala que las noticias oficiales sobre el suceso son muy escasas, y lo 

que se ha conocido hasta ahora es que, en su cuerpo, fue encontrada una inscripción: ―Esto 

le pasa a los medios de comunicación que están contra nosotros‖. 

―Le pedimos una oración por nuestra amiga y miembro del comité central del 

Movimiento Laico Escalabriniano, que con mucho cariño y lealtad trabajaba en la Casa del 

Inmigrante en Nuevo Laredo y mantenía contacto diario con muchos de nosotros en el 

movimiento‖, concluye el comunicado. 

Marisol era ―una mujer de gran fe y compromiso con la justicia‖, afirma por su parte el 

padre Rui Pedro. 

El atroz asesinato podría ser el tercero cometido por un grupo de la droga de entre los 

residentes de Nuevo Laredo, asesinados a causa de lo que habían publicado en Internet. 

http://www.zenit.org/spanish
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El asesinato de esta periodista católica se une a los recientes de otras tres mujeres 

periodistas, denunciados por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) 

y reporteros sin Fronteras. 

Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal 

Contralínea, y Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa y luego independiente que 

fue, durante su estancia en España, miembro de la Asociación de Periodistas de Almería 

fueron asesinadas recientemente. 

Sus cuerpos fueron encontrados el 1 de septiembre, en un parque de Ciudad de 

México. Las dos periodistas fueron secuestradas al salir de su oficina y asesinadas por 

asfixia. Las circunstancias en que se encontraron los cadáveres recuerdan la marca de los 

cárteles de la droga. Ambas profesionales practicaban un periodismo de investigación que 

había destapado escándalos en el país azteca. 

Otra reportera fue asesinada recientemente en el estado de Veracruz. La periodista 

policial del diario Notiver apareció asesinada el 26 de julio. Yolanda Ordaz de la Cruz era el 

segundo periodista de este periódico, uno de los diarios populares de Veracruz, asesinado en 

poco más de un mes. 

Ochenta profesionales de los medios de comunicación han perdido la vida desde 2000 

en México, el país más peligroso del mundo para esta profesión según datos de la ONU. 

―La autocensura o el exilio son cada vez más las opciones de los profesionales de los medios 

de comunicación. ¿La prensa puede esperar sobrevivir en México? Las autoridades aún no 

han puesto en marcha los mecanismos de seguridad para periodistas firmados desde hace 

cerca de un año‖, afirma el comunicado de los periodistas españoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cristo attraverso la morte e la resurrezione hai voluto condividere in tutto 

la sorte dell’umanità e darci la speranza di essere un giorno come te 

gloriosi nel tuo paradiso.  

Noi siamo talvolta stranieri sulla terra, sconcertati dalle violenze, dalla 

durezza dei nostri cuori.  

Come una brezza leggera, tu soffi su di noi lo Spirito di pace.  

Trasfigura i deserti dei nostri dubbi per preparaci ad essere portatori di 

riconciliazione là dove ci chiami a vivere, fino a che si levi una speranza 

di pace tra gli uomini. 
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O MOVIMENTO LEIGO MISSIONÁRIO SCALABRINIANO 

 E SUA VIVA MISSÃO ENTRE OS MIGRANTES 
                                                                                    Ir. Alda Monica Malvessi, mscs 

1. Introdução  

O leigo na Igreja é considerado e se caracteriza  pela sua vocação de índole secular e, é 

específico para ele procurar o Reino de Deus, exercendo funções temporais, fazer-se presente 

nos ofícios e trabalhos do mundo. Sua vocação laical se origina nos sacramentos do batismo e 

do crisma
1
, o que o torna discípulo de Cristo. 

 

 “A Igreja «por sua natureza é missionária, visto que, segundo o desígnio de Deus 
Pai, tem a sua origem na missão do Filho e na missão do Espírito Santo»”. A missão 
universal envolve todos, tudo e sempre. O Evangelho não é um bem exclusivo de quem o 
recebeu, mas é um dom a partilhar, uma boa notícia a comunicar. E este dom-empenho 
está confiado não só a algumas pessoas, mas a todos os batizados, os quais são «raça 
eleita... nação santa, povo adquirido» (1 Pd 2, 9), para que proclame as suas obras 
maravilhosas2

.  

 

Portanto, os movimentos leigos pertencem à estrutura viva da Igreja. A participação no 

mistério profético de Cristo habilita e compromete a acolher na fé, o Evangelho e anunciá-lo 

com palavras e obras, não hesitando em denunciar com prudência e coragem tudo aquilo que a 

ele se opõe. É missão do leigo, como discípulo de Cristo, fazer com que o mundo entre em 

comunhão com o mistério que a  Igreja representa - Reino de Deus, o que requer uma 

permanente atitude de escuta, aprendizado e seguimento do único mestre Jesus Cristo (cf. Mt 

23, 8).  

 

Consideremos o altíssimo significado da missão laical, sua nobreza, isto é, ser mediação 

para que a boa noticia do Evangelho de Jesus – Reino dos Céus – entre em comunhão com a 

humanidade mediante as atividades temporais. Assim, é uma inestimável graça de Deus e 

grande e honra, poder levar a novidade de Deus que transforma as pessoas, uma novidade que 

mediante a diversidade de profissões assume nuances diferentes e facilita levedar toda a massa, 

portanto a missão do leigo tem um potencial incalculável e pode chegar em qualquer realidade, 

tornado possível a penetração do Reino em todos os lugares e situações. 

 Quando o lego participa de um grupo específico na Igreja, sua missão torna-se ainda 

mais incisiva, pois se caracteriza pelo carisma assumido que lhe dá uma identidade diferente do 

comum da vocação laical, como é a vocação do Leigo Missionário Scalabriniano- LMS. 
                                                           
1
 LG 31 

2
 Papa Bento XVI. Mensagem para o dia missionário mundial 2011. Vaticano, 6 de Janeiro de 2011. 

Messaggio della Superiora Generale  
Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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2. O Leigo Missionário Scalabriniano(LMS) e o profundo significado de sua missão 

O LMS além de participar da missão da Igreja como leigo, assume a característica do 

carisma scalabriniano. Como sabemos, mas é sempre benéfico recordar, o movimento LMS  se 

origina da intuição do Bem Aventurado Dom João Batista Scalabrini, quando na sua atenta 

visão profética sobre a pessoa do migrante e suas necessidades - como pessoa filha de Deus 

peregrina em busca de vida em plenitude - compreende que para atender suas necessidades 

“morais e materiais” é necessário conjugar à ação missionária do sacerdote e da religiosa,  à 

ação laical e funda, a então “Associação São Rafael”, que na hodierna data assume a 

designação de  Movimento Leigos Missionários Scalabrinianos”. 

 

Portanto, estimado LMS, pela sua vocação assim caracterizada, você é chamado a 

colaborar na edificação do Reino de Deus entre os migrantes nas suas mais variadas categorias, 

segundo as circunstâncias que o leva à decisão de partir. È fundamental recordar com as 

próprias palavras de Jesus sobre a edificação do Reino; este não chega de forma clamorosa, 

sensacional, em grandes realizações, mas pelo contrário, vejamos como Jesus mesmo o 

representa: 

 

 “O Reino dos Céus é como uma semente de mostarda que um homem semeia no seu 
campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que 
as outras plantas. O Reino dos Céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura 
com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado”(MT 13,31-33). 

 

É na edificação deste Reino que Jesus nos chama a todos, cada qual segundo sua 

vocação, a colocar nossa gotinha de fermento ou plantando aquela pequeníssima semente. 

“Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós” (Jo 20, 21). As ações do Reino dos Céus 

que podem ser praticadas em favor e/ou entre os migrantes podem ser as mais variadas, desde 

a oração pessoal, na família e na comunidade, o testemunho de vida evangélica, a pratica de 

pequenas ações que podem ser de sensibilização em favor da causa, ações com o próprio 

migrante, em colaboração com entidades, e assim por diante, segundo a realidade onde você 

vive, segundo seu trabalho, seu entorno social, sua roda de amigos e familiares. 

 

A força desta ação é sustentada pela fé e esperança de que o Reino de Deus está no 

meio de nós e que Deus se serve de nós para edificá-Lo. 

 

“Compreendei, portanto, a nobreza e grandeza de vossa missão, 
ó leigos e procurai corresponder-lhe dignamente”3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Regulamento de Vida LMS, p.4. 
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“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”  (Mt 5, 13-14) 

 

 
 

Piacenza, 24 de outubro de 2011. 

 

             Apresento mais um numero do Informativo LMS, com grande alegria, pois  

estou na Cidade de Piacenza, Itália.  Participei da III Assembleia do Grupo San Giuseppe e 

agora, somando esforços com o Vicecoordenador Giuseppe Morsia e a Assessora Geral, Irmã 

Zenaide Ziliotto, articulando o local para a realização da IV Assembleia Geral do Movimento 

que acontece no ano de 2012. 

 O Movimento LMS presente em vários Continentes e Países, possui uma diversidade 

muito grande de cultura, costumes, idiomas, tradições, valores,  mas está em unidade na 

missão através do Carisma Scalabriniano. 

 Por conta desse contexto, tem muitos desafios os quais estamos assumindo através 

do empenho nas prioridades, as quais foram escolhidas em Assembleia.  

 Em menos de um ano estaremos realizando a IV Assembleia Geral. O Grupo San 

Giuseppe irá sediar essa etapa da história do Movimento. Os Conselheiros Gerais, Conselhos 

de Grupos e dos Núcleos estão empenhados  na preparação de todos os passos que já 

iniciamos para que tenhamos êxito. 

 Acompanhar a caminhada do Movimento LMS requer também estar disponível para 

partilhar o que acontece em seu Núcleo, pois os Núcleos são a base de nossa Missão, que se 

destina ao trabalho de estar junto com os migrantes, em sintonia com eles. Não dispensar a 

postura de que em nosso trabalho, em nossas relações familiares e sociais possamos ser 

aquela voz e aquele testemunho de acolhida, solidariedade e esperança em prol dos 

migrantes.  

 A Congregação MSCS, este ano celebra o seu 116º de Fundação. Uma data muito 

especial para sentirmos o Carisma Scalabriniano como uma força que brota em nosso 

coração e mente, e, nos motiva e reforça a convicção de uma ação missionária profunda com 

os migrantes.  

 

 

   Editoriale 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS 
2009/2012 

 

Coodenador Geral: Isaias Pablo Klin Carlotto - Caxias do Sul – RS - Brasil  
      lms.coordenador.geral@hotmail.com  
 
Vice-coordenador Geral: Giuseppe Morsia - Piacenza – Itália 
       g.morsia@alice.it 
 
 Conselheiro Geral - Formação 
 Antonio Caetano Caltabiano - Guaratingueta - SP – Brasil -     
     accaltab@superig.com.br  
 
Conselheiro Geral - Comunicação 
Fernand Perpignan - Sant Gallen – Suiça -    
     fy.perpignan@bluewin.ch 
 
Conselhiera Geral - Expansão Missionária  
Nerissa Allegretti - Chicago - EUA -                           
     allegrettineris@yahoo.com  
  
Conselhiera Geral - Apostolado  
João Aristides  - Bento Gonçalves  -  RS – Brasil                            
    giodelsnt@ibest.com.br  
  
Conselheira Geral - Economia  
Maria Conceição de Moraes - Goiânia - GO - Brasil   
    clarasiarom@yahoo.com.br  
  
Conselheira Geral - Secretaria  
João Bremm - Caxias do Sul - RS – Brasil                              
   joaoinaciob@gmail.com 
 
Assessora Geral: 
Ir. Zenaide Ziliotto – Roma – Itália 
        apostolatogenerale@scalabriniane.org  
 

 

Obs.:    
1. João Aristides assumiu a Coordenação do Grupo Cristo Rei. Agradecemos o 

trabalho e serviço da Leiga Rejane que assumiu a Coordenação do Grupo nos 
últimos anos.  

 
2. Fernand  foi reeleito como Coordenador do Grupo San Giuseppe no dia 22 de 

outubro de 2011. Durante a III Assembleia do Grupo na cidade de Piacenza – Itália. 
 

mailto:lms.coordenador.geral@hotmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:%20%20%20%20%20accaltab@superig.com.br
mailto:fy.perpignan@bluewin.ch
mailto:allegrettineris@yahoo.com
mailto:giodelsnt@ibest.com.br
mailto:clarasiarom@yahoo.com.br
mailto:joaoinaciob@gmail.com
mailto:apostolatogenerale@scalabriniane.org
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 

2010 - 2012 

JANEIRO Grupo Maria Mãe dos Migrantes      

FEVEREIRO Grupo Nossa Senhora Aparecida      

MARÇO Grupo San Giuseppe                     

 ABRIL Grupo Imaculada Conceição 

MAIOGrupo Nossa Senhora de Fátima        

 JUNHO Grupo Cristo Rei 

JULHONossa Senhora de Fátima                

AGOSTO Grupo Maria Mãe dos Migrantes 

SETEMBRO Grupo San Giuseppe                

OUTUBRO Grupo Nossa Senhora Aparecida  

NOVEMBRO Grupo Cristo Rei                     

DEZEMBRO Grupo Imaculada Conceição 

  

Obs: Pedimos que cada grupo envie a oração até o dia 20 de cada mês para Rejane 
Guimarães conselheira geral do apostolado no e- mail giodelsnt@ibest.com.br 

  

Um grande abraço pra vocês. 

 

 

 

 
 
 

mailto:giodelsnt@ibest.com
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Grupo Nossa Senhora Aparecida 
Coordenador do Grupo Antonio Caetano Caltabiano 

 

 
 

Notícias   dos   Núcleos 
 
Núcleo São Carlos – Curitiba /PR 
 
Festa Julina:  No dia 09 de Julho aconteceu a tradicional festa julina da Escola ESI- São 

Carlos Borromeo e mais uma vez os LMS marcaram presença com a Barraca dos Doces.   

Este evento  nos possibilita  contribuir financeiramente com o Conselho do Grupo.Nossos 

agradecimentos  a todos os LMS e colaboradores que se fizeram presentes e também à Irmã 

Ana, nossa Assessora, que sempre nos apóia.Agradecemos também à Irmã Cármen, diretora 

da Escola, por  nos ceder  este espaço.  

 
Semana do Migrante: Neste ano 

de 2011 a Arquidiocese de Curitiba 

celebrou a Semana do Migrante 

com vários eventos: palestras, 

encontros, missas, etc. Tanto a 

missa de abertura quanto a de  

encerramento se deram em 

Paróquias Scalabrinianas. A missa 

de abertura aconteceu na Paróquia 

São Pedro de Umbará, onde a 

LMS Lúcia Bamberg participa. A 

missa de encerramento, da qual 

alguns Leigos do nosso Núcleo participaram, foi na Paróquia São José, em Santa Felicidade 

e contou com a presidência do Bispo Emérito de Curitiba, D. Pedro Fedalto. A participação de 

pessoas de várias culturas foi destaque durante a celebração. Momento bastante significativo 

para lembrar e valorizar a importância da unidade entre todos os povos, de todas as culturas 

e nações! 

 

Notizie dai gruppi 
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Comemoração: Dia 02 de Outubro 

nossa Assessora, Irmã Ana, 

completa mais uma ano de vida. 

Agradecemos  a Deus pelo dom de 

sua vida e desejamos a ela muita paz, 

saúde, sucesso e harmonia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório da visita aos Núcleos de Bogotá e Cali na Colômbia 

 
No dia 11 de junho de 2011 estivemos reunidos no Centro de Acolhida aos 

Desplazados, com os núcleos de Bogotá e com a senhora Ruth coordenadora do Núcleo de 

Cali. Fomos muito bem recebidos pelas Irmãs e pelos membros dos núcleos. 

Depois das devidas apresentações a senhora Martha de Pulido, coordenadora do 

Núcleo de Bogotá, fez uma pequena explanação sobre as atividades do Núcleo. A seguir, a 

senhora Ruth falou sobre o Núcleo de Cali. Às 12:00h participamos da Santa Missa na capela 

do Centro de Acolhida aos Desplazados, Após o almoço fizemos a apresentação da 

caminhada do Grupo Nossa Senhora Aparecida. 
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Visita do Coordenador do Grupo ao Núcleo Santa Tereza – Ituiutaba/MG 

 

O Coordenador do Grupo , Antonio Caetano Caltabiano, acompanhado dos LMS Mauro e Helena , do Núcleo 

de Santo André/SP, estiveram na cidade de Utuiutaba – MG , nos dias 26,27 e 28 de Novembro de 2010, em visita 

ao Núcleo Santa Tereza, que é assessorado pela Irmã Lourdes Battisti. Na ocasião o Núcleo contava com 08 

integrantes. O Núcleo esteve paralisado por um determinado período e recentemente voltou à atividade, com 

muita determinação e vontade e contando sempre com o incentivo e acompanhamento da Irmã Lourdes. A visita 

teve por objetivo animar os membros do Núcleo e ouvir deles quais os desafios e anseios para o desenvolvimento 

da ação pastoral na realidade local, dentro do nosso carisma Scalabriniano.  

 

Na ocasião houve também a 

visita à família da Irmã 

Zenaide, da qual 

participaram, além do 

Coordenador e da Irmã 

Zenaide, a Irmã Quelizane, 

a Irmã Lourdes, o Sr. 

Mauro e Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião do Conselho do Grupo Nossa Senhora Aparecida 
 

No dia 02 de Julho realizou-se a reunião do Coordenador do Grupo N.S.Aparecida com seu 

Conselho, na Casa Provincial das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo 

Scalabrinianas, no bairro Ipiranga, em São Paulo, SP. Alguns membros do Conselho não 

puderam estar presentes, mas na ocasião, o Coordenador, Antonio Caetano Caltabiano, fez 

um breve relato de sua visita aos Núcleos de Bogotá e Cali, na Colômbia, que ocorreu no mês 

de Junho passado.Também foram definidas as pautas para o Retiro do Grupo em Setembro e 

para a Jornada do mês de Novembro. O Coordenador ainda comunicou que, no núcleo 

Senhor Bom Jesus do Potim, do qual é coordenador também, está se alinhando um trabalho 

pastoral em conjunto com a Pastoral Familiar, que tem como finalidade falar sobre a 
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importância da vida com o tema ―Aborto‖. Discutidos ainda os assuntos econômicos do Grupo 

e também sobre nosso Caderno de Formação, o qual já está com a primeira e segunda 

etapas prontas para impressão. Neste encontro também já foram definidas as datas das 

atividades de 2012, a nível de Grupo, as quais serão oportunamente repassadas aos núcleos. 

Ficou também definido que o Conselheiro para a Formação, Flávio Luiz de Paiva, irá elaborar 

o ―Instrumentum Laboris‖ da III Assembleia do Grupo N.S.Aparecida e também enviar carta 

aos Núcleos convidando a todos para participarem da mesma. 

Fátima D. Viccari / Conselheira para a Comunicação 

 

Retiro  Anual  do   Grupo  N.S. Aparecida 

Nos dias 17 e 18 de Setembro, no Centro de Espiritualidade Scalabriniana Nossa Senhora 

Aparecida, em Jundiaí - Sp, aconteceu o Retiro Anual previsto no calendário de atividades do 

Grupo.O Retiro foi conduzido pela Irmã Sandra Maria Pinheiro, Mscs. Com a participação de 

15 Leigos dos Núcleos de Curitiba, Santo André, Jundiaí e Potim, o retiro foi avaliado como 

―excelente‖, em todos os aspectos. A recepção, alimentação, as reflexões, orações, 

partilhas...tudo foi considerado como gesto de amor, carinho e disponibilidade de quem 

ofereceu seu tempo, cuidado e amor para preparar cada um dos itens. Irmã Sandra foi 

profundamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao escolher o tema do Retiro. 

Aproveitando o mês da Bíblia e a proposta de estudo para o mesmo, do Livro do Êxodo, 

pudemos refletir sobre a caminhada do povo de Deus (  que hoje somos nós ) comparando as 

atitudes deste povo com nossas atitudes e qual a proposta de nosso Deus para eles e para 

nós. A riqueza dos momentos 

de oração pessoal, da 

partilha do que essa oração 

motivou em nossos corações, 

foi enorme.Nós, Leigos 

Missionários Scalabrinianos, 

agradecemos de coração, 

primeiramente a Deus e 

depois às Irmãs Sandra, 

Sônia e Plautilia, pelos 

momentos que passamos 

juntos e por tudo que 

partilhamos e aprendemos!  
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Fátima D. Viccari / Conselheira para a Comunicação 

“UNA SOLA FAMILIA HUMANA” 

 

El Papa ha afirmado en la Jornada Nacional del Emigrante y del Refugiado ―que la migración 

es una oportunidad para destacar la unidad de la familia humana y la obligación 

correspondiente hacia ellos de acogida, ayuda, solidaridad y fraternidad tienen su fundamento 

en la condición de todos los seres humanos de hijos del mismo Padre Dios, de la que se 

deriva la común vocación de hermanos‖.  

En nuestra Arquidiócesis de Cali, el Señor Arzobispo Monseñor Darío de Jesús Monsalve 

Mejía en su mensaje en la ―Voz Católica‖ nos recuerda que ―Construir la paz es asumir la 

diversidad como riqueza, oportunidad y derecho, comprometiéndonos con la dignidad 

fundamental del ser humano y la inviolabilidad de la vida, fuente de derechos humanos y 

exigencia de deberes ciudadanos‖ 

Tomando la recomendación de nuestra Iglesia y viviendo el carisma Scalabriniano, 

celebramos la Jornada del Migrante con la intervención  interinstitucional y gubernamental en 

tres talleres de prevención en la trata de personas, dirigido al personal  que labora en la 

Terminal de Transportes terrestre, participando ciento cincuenta personas en las que quedo el 

compromiso de velar por la seguridad y el buen trato al migrante. Finalizamos la Jornada con 

la celebración Eucarística presidida por el Señor Arzobispo y un compartir en las instalaciones 

del Terminal de Transportes.  

Clausuramos la Jornada el día 18 de Septiembre con una Eucaristía en la Catedral de San 

Pedro. 

Ruth Cruz Gómez lms 

NUCLEO MADRE ASUNTA MARCHETTI   

Santiago de Cali - Colombia 
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Grupo Imaculada Conceição 

Coordenadora do Grupo Ivanete Capelari 

 
      GIC – GRUPO  IMACULADA CONCEIÇÃO  

 

III ENCONTRO ANUAL DE FORMAÇÃO - 

2011 
DATA: 22 de outubro de 2011. 8 h às 12 h (com almoço). 
LOCAL: Núcleo Maria, Mãe dos Migrantes. 
CIDADE: Caxias do Sul – RS – Brasil  
BAIRRO: Desvio Rizzo.  
 
OBJETIVO:  Refletir e internalizar os conteúdos da segunda 
etapa de formação do Movimento Leigos Missionários 
Scalabrinianos.  
 
AGENDA: 

N Atividade Responsável/orientador/a 

01 Acolhida  Sandra Joaquim – Coordenadora do Núcleo Maria, 
Mãe dos Migrantes.  

02 Apresentação dos participantes João Bremm – Coordenador do Grupo Imaculada 
Conceição. 

03 Palavra da Assessora do GIM Ir. Cleci Baccin – Assessora do Grupo Imaculada 
Conceição. 

04 Espiritualidade – Primeira parte 
da Segunda etapa de formação.  

Ir. Cleci Baccin – Assessora do Grupo Imaculada 
Conceição  
Ir. Inês Bordignon – Apostolado da Província 
Imaculada Conceição  
Pablo Carlotto – Coordenador Geral LMS. 

05 Segunda parte da Segunda Etapa 
de Formação – Partilha do estudo 
pessoal 

João Bremm – Coordenador do Grupo Imaculada 
Conceição. 

06 Terceira parte da Segunda Etapa 
de Formação – Trabalho de 
grupos  

Daniela Colombo – Coordenadora do Núcleo Madre 
Assunta. 

07 Encerramento - Agradecimentos João Bremm – Coordenador do Grupo Imaculada 
Conceição. 

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: 
1. Mariazinha Prebianca -  Preparação do 

Local, Lanche e Almoço. 
2. Daniela Colombo – Fotos. 

“Pelo voto da caridade a tudo anteporei 
o próximo, à mim mesmo, aos meus 
prazeres, à minha saúde e a minha 
vida”.  (José Marchetti) 
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3. Neires Ferrarini – Ata e Assinaturas. 
 

Caxias do Sul, 26 de setembro de 2011. 
 

 
 

GIC AUDIÊNCIA COM O NOVO BISPO DE CAXIAS DO SUL RS 
 
 

 
II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS 
 

Na manhã do dia 02 de julho corrente, reuniram-se os Leigos Missionários 
Scalabrinianos (LMS) do Grupo Imaculada Conceição (GIC) e as Irmãs Assessoras, no 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de Farroupilha, RS para o II encontro de formação do 
ano de 2011. O Grupo foi acolhido pelo Núcleo Madre Assunta Marchetti. A oração e reflexão 
inicial foram coordenadas pela Irmã Nadir Contini, Assessora do Núcleo São Carlos, que fez 
memória da Vida e Missão da Co-Fundadora Madre Assunta Marchetti.   

A Assessora do Grupo Imaculada Conceição e Coordenadora do Apostolado, Irmã 
Celsa Zucco, transmitiu a unidade no encontro da Animadora Geral do Apostolado, Irmã 
Zenaide Ziliotto, e do Governo Provincial. Em nome da Superiora Provincial Ir. Marilucia 
Bresolin,  apresentou a Irmã Clecy Baccin como Assessora do GIC, vinculada à 
Coordenadora do Apostolado, destacando que tem como missão: o resgate e organização da 
caminhada do GIC e organização da Documentação da Secretaria, assessoria e 
acompanhamento dos LMS do Grupo Imaculada Conceição e Formação das Assessoras dos 
Núcleos de LMS da Província, conforme orientação do Governo Geral.  Irmã Clecy Baccin, 
que participou do Governo Geral no qual iniciou a caminhada de idealização e fundação do 
Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos da Congregação das Irmãs MSCS, atuou 
durante vários anos no Núcleo de LMS de Piacenza, Itália.   

A  coordenadora do Núcleo Madre Assunta Marchetti, Daniela Colombo, fez memória 
da primeira etapa do Manual de Formação do Movimento, já estudada pelos Núcleos do GIC. 
Após breve intervalo, o Coordenador Geral do Movimento dos LMS, Isaias Pablo Klin Carlotto, 
apresentou a segunda parte do Manual de Formação e solicitou aos Núcleos que concluam o 
estudo do mesmo até o final do corrente ano. 

João Inácio Bremm 
Coordenador  

Grupo Imaculada Conceição 
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Neste dia o frio era extremamente intenso, mas superado pelo calor humano que teve 
até visita da Diretora do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Irmã Nilse Dalamaria, que nos 
presenteou com um chaveiro. Tivemos momentos especiais para fotos e animação com violão 
e cantos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro também permitiu retomar alguns assuntos para maior organização da 
caminhada do Grupo, como: atualizar o cadastro dos Membros Efetivos, simpatizantes e 
Colaboradores do GIC com vistas à preparação da IV Assembleia Geral do Movimento e 
processo de reconhecimento  do Movimento junto à Congregação dos Religiosos e a 
participação do Movimento dos LMS no IV Seminário Congregacional de Pastoral dos 
Migrantes. O próximo encontro de formação está a cargo do Núcleo Maria, Mãe dos 
Migrantes, dia 22 de outubro de 2011, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, RS. 

Destaca-se que o local e data foram especialmente escolhidos, ou seja, um dia após o 
aniversário da passagem de Madre Assunta Marchetti ao céu (01.07.1948),  numa Escola 
onde ela trabalhou e exerceu a missão com  os migrantes. O encontro encerrou-se com um 
almoço de confraternização, num restaurante típico, muito aconchegante: ―Caminhos do 
Trem‖ numa mesa ao lado da lareira. 
 
 

João Inácio Bremm 
Coordenador do Grupo de Leigos Missionarios 

Scalabriniano Imaculada Conceição 

 
 

VII SEMINÁRIO DE PARTILHA DOS CARISMAS 
CECREI - SÃO LEOPOLDO – RS – Brasil   28 e 29/05/2011 

 
 

“ Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês.  
Eu os destinei para ir e dar  fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. (Jo 15,16) 

 
“O discípulo, à medida que conhece e ama o seu Senhor, experimenta a  

necessidade de compartilhar com os outros a sua alegria de ser enviado,  de ir  
ao mundo para anunciar Jesus Cristo e construir o Reino de Deus” (Cf DA 278e). 

 

O seminário de partilha dos carismas aconteceu nos dias 28 e 29 de maio na cidade de São 

Leopoldo – RS. No CECREI Centro de espiritualidade  Cristo Rei dos Padres Jesuitas. Promovido 
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pela (CRB) CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL – REGIONAL DE PORTO ALEGRE/RS 

com o Tema: “Discípulos Missionários a serviço da Vida” Contou com a Assessoria de: Sônia 

Sirtoli (Mestra em Teologia); casal Jane Maria Reos Wolff e Ronald Wolff (Médicos). Iniciou em 

2001. 
 Da congregação das Irmas Missionarias de São Carlos Borromeo-scalabrinianas participaram as irmã 

Nadir Contini PIC e irmã Natalina - PCR e dos leigos missionários scalabrinianos, Marlene D. da Silva e Edgar da 

S. Brum, da cidade de Alvorada e Isaias Pablo Klin Carlotto, coordenador Geral do Movimento.  

O perfil do evento reflete a temática escolhida com abordagens de palestrantes convidados e 
tem um significativo espaço para os movimentos leigos ligados as congregações religiosas 
apresentarem seu carisma dando ênfase nas ações. Como os leigos estão vivendo o carisma. Um 
momento do Espírito Santo.  

 
Neste ano aconteceu  o sétimo seminário e isso representa história. Por isso apresentou-se 

uma retrospectiva: 
 A partilha dos carismas surgiu a partir de um evento da CRB em busca de integrar leigos e 

leigas. Aconteceu em 2000 na cidade de porto alegre e já no ano seguinte iniciou-se a caminhada. 
 
2001 – socializar as experiências dos carismas pelos leigos. Animar a vivencia missionária.  

Um confronto com o ardor missionário das primeiras comunidades – 5 congregações se 
apresentaram com 120 participantes.  
 
2002 – socializar a experiência para crescer na dimensão profética missionária.  Partilha dos carismas e 
laicidade da vida religiosa. 8 congregações se apresentaram com 95 pessoas.  
 
2003 – com enfoque aprofundar a mística e a espiritualidade do leigo. A espiritualidade no cotidiano – 
76 participantes.  
 
2005 – clarear o carisma fundacional. Integral o leigo no carisma.  A mística do carisma fundacional  - 3 
congregações se apresentaram 
 
2007 – fortalecer os laços entre os carismas. Formação da espiritualidade carismal. Batismo fonte de 
vida. Como viver o batismo e carisma congregacional. 5 congregações se apresentaram com 59 
participantes.  

 
2009 – socializar as experiências. 
Dimensão profética. Animar a 
vivência missionária. O religioso e o 
leigo no seio da igreja e a 
espiritualidade do cotidiano.  5 
congregações – 88  participantes com 
maioria de leigos.  
 
20011 – discípulos missionários a 
serviço da vida.  
 
 Marcado por Formação, 
Espiritualidade e partilha da 
caminhada foi mais um grande 
momento da caminhada capaz de dar 
ânimo, vigor e força. 
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Group  Our Lady of Fatima 

                 Coordinator Group Bridget Tan Lew 

 

 
 

 
 

Una triste noticia ha tocado nuestro corazon y nuestra familia del Movimiento 
Laico Scalabriniano. 
 
 
            El día Miércoles 22 de septiembre Marisol Castro, laica Scalabriniana del 
grupo de Nuevo Laredo, México, ha sido secuestra por un grupo de narcotraficante 
―dueños‖ de esa región fronteriza. 
 
 
             Después de 2 días de búsqueda y de dramático silencio, su cuerpo sin vida 
ha aparecido en una avenida de la ciudad de Nuevo Laredo, misma que la vio nacer y 
donde Marisol vivía trabajando como editora y diseñadora de un periódico local. La 
confusión y el terror de estos días y los que siguen hacen que las noticias filtren a 
―contadota‖ o casi nada a nivel oficial. Por lo que se pudo saber hasta ahora, su 
cuerpo llevaba un letrero en que los carnífices lapidariamente avisaban no con puma 
y lápiz, sino con una vida inocente, que ―eso pasa a los medios de comunicación que 
se ponen contra ellos‖. 
 
             Quisiera pedir a todos ustedes una oración y un recuerdo especial por nuestra 
amiga y miembro del comité central del MLS, que con cariño y fidelidad servía en 
nuestra casa del Migrante de Nuevo Laredo y mantenía diariamente los contactos con 
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varios de nosotros en el MLS, cumpliendo con el encargo que se le había 
encomendado en el MLS. 
— com Jose Plascencia, Emily Velazco, Eleia Scariot, Alva Scalabriniana, Nathaly 
Vargas Barahona, Pv Scalabrinianos, Keiner Rafael Pereira Peralta, Scalabrinian 
InPhilippines, Vocazione Scalabriniana, Laicos Scalabrinianos San José, Centro 
Madre Assunta, Laura Enriquez Amaya, Hermanas Scalabrinianas, Paulo Rogério 
Caovila, Ixtus Scalabrini, Hector Aya Herrera, Lucia Funicelli, Beato Scalabrini, 
Voluntariado Scalabriniano, PadreCarlos Andres Reyes, Nawelle Evanthe Abdel 
Samad, Jms Scalabrinianos, Misión Scalabriniana Ecuador, Humberto Morales, 
Caritop De Aristizabal, Fiestascalabriniana Scalabrini, Maria Guedes, Cassiana Leite, 
Marcelo Scalabriniano, Fabio Duque e Maria Alejandra Alexa Urrere. 
 
 

 

Accomplishment Report of the Sub-Nucleus (SN) of the United Arab 
Emirates (UAE) from January 1, 2011-June 30, 2011 

 

 

The Lay Scalabrinian Missionary Movement Sub-Nucleus of United Arab Emirates (UAE) is 

now on Facebook as of May 22, 2011. The Movement in the UAE is being coordinated by 

Architect Emmanuelle Rose Liclican Valenzuela with her husband's support, Engineer Eugene 

S. Valenzuela, an Initiating Member. It was formed in March, 2010 in the UAE with nine 

Initiating Members and one Effective Member as the founding members through the then 

Nucleus Coordinator of the Nucleus of the Philippines and now the Formator of the Philippine 

Nucleus and the Sub-Nucleus of the UAE, Ms. Evangeline Orallo-Liclican. 

 

The Sub-Nucleus (SN) of UAE has now expanded and formed the Dubai and Abu Dhabi Units 

with Ms. Marylou Orallo-Olegario and Ms. Mary Pauline Selda as Unit Coordinators, 

respectively.  This is to continue the operations of the Sub-Nucleus despite the absence of the 

present SN Couple Coordinators Architect Emmanuelle Rose and Engr. Eugene Valenzuela 

whose family (they are now blessed with one daughter) is temporarily staying in Chennai, India 

due to the assignment of Engr. Valenzuela to a company project.  The family shall hopefully go 

back to Dubai, UAE in January next year when the company project shall have been finished. 

 

From January 1, 2011 to June 30, 2011, the Sub-Nucleus has accomplished the following 

activities: 

 

1. Continuous Networking with Various Government and Non-Government 

Organizations  

 

Networking with various government and non-government agencies especially on 

areas of opportunities and positive change in the lives of OFWs is being done.  In 

2010, we witnessed a stronger optimism in Filipinos.  This optimism hopes to create a 

positive change in the lives not only of OFWs but all Filipinos as well.  More and more 

opportunities are coming and booming due to the fact that more and more people are 

opening their doors to business and entrepreneurship.  It is deemed important that in 

2011, we must be able to know how to ride on the emerging trends and how everyone 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1112160940
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001064550844
http://www.facebook.com/eleia.scariot
http://www.facebook.com/alva.scalabriniana
http://www.facebook.com/profile.php?id=1153830521
http://www.facebook.com/profile.php?id=1153830521
http://www.facebook.com/vocaciones.co
http://www.facebook.com/profile.php?id=1084561340
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002659427959
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002659427959
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001935421298
http://www.facebook.com/profile.php?id=1785409905
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001952623658
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001952623658
http://www.facebook.com/enriquezamaya
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000950214038
http://www.facebook.com/profile.php?id=1176501227
http://www.facebook.com/profile.php?id=1176501227
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002573745516
http://www.facebook.com/profile.php?id=716818419
http://www.facebook.com/profile.php?id=731921203
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000846536801
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000343853054
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001013174569
http://www.facebook.com/slavikshakir
http://www.facebook.com/slavikshakir
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002311275292
http://www.facebook.com/misionscalabriniana.ecuador
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001006759232
http://www.facebook.com/CaritopdeAristizabal
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002675396681
http://www.facebook.com/profile.php?id=1626227706
http://www.facebook.com/profile.php?id=1047715076
http://www.facebook.com/profile.php?id=1714600336
http://www.facebook.com/profile.php?id=789478820
http://www.facebook.com/AlexaUrrere
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is going to have his share in this activity.  How to play the game is one aspect 

everyone has to learn. As Mark Twain has said, ―twenty years from now, one will be 

more disappointed with the things he did not do rather than the ones he did do.  So 

throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor.  Catch the trade winds in your 

sails.  Explore…Dream…Discover.‖  

 

Advocacy campaigns will be strengthened to disseminate useful information to the 

families left behind of OFWs.  Also, the reintegration programs and activities of the 

National Reintegration Center for OFWs shall be disseminated to the families of OFWs 

in the Philippines.  Stronger coordination with the Overseas Workers Welfare 

Administration, the Philippine Overseas Employment Agency, and other agencies 

dealing with the concerns of OFWs will be continuously implemented. 

 
On Sunday, March 13, 2011, one of the Initiating Members, Mr. Joemar Navarro, a 
relative of the SN Coordinator came to visit at the residence of Emm and we were able 
to discuss some matters about the programs of the National Reintegration Center for 
OFWs (NRCO) and he was specifically interested to personally disseminate the 
information to his fellow workers at the Jumeirah Beach Hotel and other friends of his 
and friends of his friends and relatives. 

  

2. Continuous Monitoring and Sharing of Issues and Problems Encountered by the 

OFWs and Looking for Possible Solutions to these Issues and Problems through 

Consultation and Open Discussion. 

 

On January 22, 2011 at 2:04 p.m., Ms. Marylou Olegario, an Initiating Member of the 

SN of the UAE forwarded a report to the SN Coordinator, Architect Emmanuelle Rose 

O. Liclican-Valenzuela about the malpractices of some employees of the Commission 

on Immigration (CID) at the Ninoy Aquino International Airport in the Philippines.  Some 

employees of the CID were allegedly collecting some amount from departing 

passengers.  Otherwise, they will be off-loaded from their planes. The e-mail was noted 

to have been forwarded to appropriate authorities but until now no update on the 

actions of these authorities has been reported. 

 

3. Ms. Evangeline O. Liclican, the Nucleus Coordinator of the Philippines Off to 

Dubai, UAE from the Philippines on March 7, 2011* 

 

On February 27, 2011, the LSMM Philippines, Inc. met at the TRAMWAY GARDEN 

BUFFET for the despedida party of the LSM Philippine's Coordinator, Evangeline 

Liclican. She left the Philippines for Dubai on March 7 to the United Arab Emirates 

where she will join and take care of her daughter‘s family members for a longer period 

of time. 

 

Vangie served the LSM Philippine nucleus for more than 3 years as a capable leader, 

able to animate the nucleus towards increased membership, active and relevant 

apostolic ministry to migrants' communities, effective teamwork and perseverance in 

formation. SHE IS A SCALABRINIAN IN MIND AND HEART. 
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Taking her place in the coordination of the Philippine nucleus is Marinel Pajutan, the 

current Vice Coordinator, who, together with Vangie has served the nucleus with 

tireless dedication and commitment. 

 

Vangie will not totally leave the LSM. She will continue at the United Arab Emirates 

where a sub-nucleus of the LSM Philippines was formed last year. She will integrate 

with and serve the sub-nucleus LSM United Arab Emirates helping specifically in the 

area of formation. She will continue to communicate with everybody through the 

Cyberspace. 

 

The occasion was also graced by the special appearance of the debonair and good 

looking actor/singer GINO PADILLA.  

 

 Note….taken from the report of Sr. Maruja S. Padre Juan, mscs. 

 

4. Simple Gathering with Some OFWs and Discussion of the Activities of the Lay 

Scalabrinian Missionary Movement  

 

The SN Coordinator, Architect Emmanuelle Rose O. Liclican-Valenzuela gave birth to 

a healthy baby girl on March 20, 2011.  She shared that the coming of the baby named 

Seth Eurielle was an answered prayer after almost three years of waiting after her 

marriage with Engr. Eugene S. Valenzuela.   

 
Some of her officemates came to visit the baby at their residence  on March 24, 2011 
and Ms. Evangeline Liclican had the opportunity to meet again one of the Initiating 
Members and three members on Facebook plus other new acquaintances.  Not all of 
them are Roman Catholics but upon hearing the LSMM‘s mission, objectives and 
accomplishments as a movement, two of them became curious. Our coordinative 
efforts with the National Reintegration Center were presented as follows: 

  
1.  OFW Counselling Services (Pagpapayo) 
2.  OFW Capability Enhancement Services  (Pagsasanay) 
3.  Wage Employment Services (Paghahanapbuhay) 
4.   Entrepreneurship /Micro Enterprise Development (Pagnenegosyo) 

 

Most of them plan to go home to the Philippines in the future for good so they would 

wish to know more about the above-mentioned programs. Since we have already 

introduced the LSMM Philippines, Inc. to the management of the NRCO through our 

letter dated October 18, 2010 which was earlier discussed and received by the Center on 

November 25, 2010 (copy of the received letter is on file of Ms. Susan Galvez), it was 

strongly suggested by the Sub-Nucleus that the plans of the Philippine Nucleus to meet 

again the management of NRCO but now the Board of Trustees as a group be pushed 

through for proper, better and stronger coordination of the movement’s activities. 

This is deemed very useful for them especially at this time when some OFWs are being 
terminated from their current jobs.  One of our Initiating Members, Ms. Armida Teodora 
has gone home and is now gainfully employed in the Philippines.  Another Cooperator, 
Mr. Ralph Mosquera, a Mechanical Engineer and officemate of my son-in-law has just 
been terminated of his job here and plans to go home with his family who are living 
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with him here once his two children have finished their schooling this school year.  
However, he is exerting some efforts to look for another job as he is not yet ready to go 
home for good especially now that his children prefers to stay in Dubai.  Some of the 
booklets such as 1) Scalabrinian Way of the Cross, 2) How to Pray the Rosary 3) 
Scalabrinian Marian Way of the Cross for Migrants/OCWs and Families and 4) 
Scalabrinian Liturgical Prayers for all Seasons given by Sr. Angie to me have already 
been distributed for their guidance. The copies, however, are not enough so maybe we 
can ask for more copies, if feasible. It would help if every member is given a personal 
copy for his guidance in his/her daily prayer time. 
 

5. Stations of the Cross at the St. Mary’s Catholic Church 
  

On March 25, 2011, a visit to a nearby St. Mary‘s Catholic Church was done to recite 
and pray the Stations of the Cross. Masses are mostly scheduled in the afternoon and 
there is difficulty attending them especially when one like Ms. Liclican does not know 
how to go there alone.  Likewise, the schedule of office hours  are from Sundays to 
Thursdays and therefore, it was observed that this will affect the attendance and 
adherence to religious activities of some OFWs here in Dubai and the whole of UAE. 
 

6. Assignment of Engr. Eugene S. Valenzuela to India and Designation of Unit 
Coordinators 

  
Engr. Eugene Valenzuela accepted his assignment on rotation basis in India (two 
weeks) and Dubai (one week) as this might affect his status at his office.  Just recently, 
some close to 100 individuals have been terminated again in their office in a span of 
one week.  Necessarily, he had to accept this new project in India.  Their company was 
not able to get some big projects and this is the reason for the termination of many 
staffs mostly Filipinos and Indians. This has definitely affected many of their plans of 
staying in the UAE.  It was very fortunate that two of the Initiating Members namely Ms. 
Marylou Orallo-Olegario and Ms. Mary Pauline Selda accepted the challenge to act as 
Unit Coordinators for Dubai Unit and Abu Dhabi Units, respectively.  This was to 
ascertain that the operations of the Sub-Nucleus shall continue even with the absence 
of its Sub-Nucleus Coordinator.  Ms. Olegario and Ms. Selda shall be contacted from 
time to time by Ms. Evangeline O. Liclican and Architect Emmanuelle Rose Liclican-
Valenzuela for some updates regarding the movement‘s activities. 

 

7. Bonding Time with Families of OFWs  
 

On April 15, 2011, the Formator, Ms. Evangeline O. Liclican had a bonding time with 
families of some OFWs in Jumeirah Beach Park, Dubai, UAE.  She was able to talk to 
these OFWs about how life was going on in the Middle East especially Dubai, UAE.  
Most of them were satisfied with their lives in the area especially when it comes to their 
income.  They said that they would not be earning what they are earning in the 
Philippines.  It was unfortunate, however, that one family with three children is going 
home soon to the Philippines because the father who was a Mechanical Engineer was 
terminated from his job.   

 

8. Families of OFWs in Dubai, UAE  
 

On April 15, 2011, the Formator again joined the same group of families at Dubai Mall 
and Burj Khalifa for another get together with them.  It is worthy to note that Filipinos in 
the Middle East have concern on the welfare of their co-Filipinos. In fact, they call one 
another ―Kabayan‖ meaning countryman. 
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9. Just One More Time Together for OFWs  
 

On April 17, 2011, a despedida party  for the departing family of Engr. Ralph Mosquera 
was held at Billy Blues Rydges Hotel in Dubai, UAE. It is a practice amongst Filipinos 
to wish the departing OFWs good luck through a simple party. 

 

10. Bisita Iglesia in Dubai, UAE  
 

On April 20, 2011, the SN Coordinator and her family went to St. Mary's Catholic 
Church, Oud Metha Road, Dubai, UAE to conduct a Bisita Iglesia. 

11. Good Friday and Easter Sunday Celebration at St. Mary’s Catholic Church in Oud 

Metha Road, Dubai, UAE   

 
On April 22, 2011, the Formator attended the celebration of Good Friday at the St. 
Mary‘s Catholic Church, Oud Metha Road, Dubai, UAE. 
 
On April 24, 2011, the SN Coordinator and her family (with the baby) went to attend 
the celebration of the Holy Eucharist on Easter Sunday in the same church. It was 
noted that the celebration of the Holy Eucharist was so solemn since all children and 
babies are secluded in the Babies Room designed for the purpose. 

 
12. Feast of the Divine Mercy at St. Mary’s Catholic Church, Oud Metha Road, Dubai, 

UAE 
 

On May 1, 2011, the Formator attended the celebration of the Feast of Divine Mercy 
at St. Mary's Catholic Church, Oud Metha Road, Dubai, UAE. 

 

13. A Day With The SN Coordinators of UAE and UC of Abu Dhabi, UAE   
 

On May 11, 2011, the Formator had a bonding time with the SN Coordinators Engr. 
Eugene and Archictect Emmanuelle Rose with the Unit Coordinator of Abu Dhabi, 
Architect Mary Pauline Selda at ―The Top of Burj Khalifa‖, the tallest building in the 
whole world today. Some of the plans and programs of the Sub-Nucleus of UAE have 
been taken up. 
 

14. Attendance to the Baptismal Rites and Celebration of Baby Seth Eurielle Liclican 
Valenzuela, the Daughter of Engr. Eugene and Architect Emmanuelle Rose 
Valenzuela, the SN Coordinators of the UAE  
 
On May 12, 2011, the first daughter of the Sub-Nucleus Coordinator has been baptized 
at the St. Mary‘s Catholic Church, Oud Metha Road, Dubai, UAE.  It was a gathering of 
a mixture of Filipinos with other races such as Indians and others.   
 

15. Coordination with the Philippine Consulate in Dubai, UAE for the Release of the 
Passport of Baby Seth Eurielle Liclican Valenzuela 

  
Exactly on the Feast Day of Blessed John Baptist Scalabrini on June 1, 2011, the long-
awaited approval of the Philippine Passport of Baby Seth Eurielle Liclican Valenzuela 
has been released by the Philippine Consulate of Dubai, UAE.  This is considered to 
be a miraculously answered prayer through the intercession of BJBS since there was a 
problem being encountered by OFWs due to the breakdown of the machine being used 
by the Department of Foreign Affairs in the Philippines.  As a result, it was noted that 
the issuance of passports have been having long backlogs but due to prayers to BJBS, 
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the passport was released in time for the departure of the family for India in June, 
2011. 

 

Prepared By: 

 

 

Emmanuelle Rose Liclican-Valenzuela 

Sub-Nucleus Coordinator, UAE 
LAY SCALABRINIAN MISSIONARY MOVEMENT (LSMM)  
OUR LADY OF FATIMA GROUP (OLF) 
 
TRIENNIAL PLAN: May 2009- May 2012 

 
Approved on June 18, 2008 during the 2nd LSM-OLF Provincial Encounter in Baguio 

City, Philippines 
 

                                    
A. APOSTOLATE 

 
ACTIVITY     RESPONSIBILITY   
 TIMETABLE 

 
1. Generation of Funds: LSM-OLF Group Coordinator  

 2009   
 start-up funds of Singapore nucleus  

$1,000.00 usd for the LSM nuclei 
in Indonesia, India,      
Philippines and Solidaritas 
Migran Scalabrini (SMS) -      
Philippines        
 

2. Development  and strengthening LSM-OLF nuclei : Asia and  
 2009-2012 
of  linkages; networking with  North America 
GOs and NGOs -  
both local and global 
         

3. Pooling and training  LSM-OLF nuclei: Asia and  
 2009-2010 

 of a panel of experts  North America  
 and professionals  who may 

adequately respond to the  
specific needs of the migrants  
        

4. Regional Advocacy for LSM-OLF nuclei coordinators  
 2009-2012 

 Migrants‘ rights and welfare   and respective councils   
       

 
5. LSM-OLF Website  LSM-OLF nuclei: Asia and  

 2009-2012 
 North America 
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6. Collaboration with efforts to  LSM-OLF nuclei: Asia and  
 2009-2012 
reintegrate migrants with their North America 
families in their countries of origin        
 

 
B. FORMATION 

 
 

ACTIVITY     RESPONSIBILITY   
 TIMETABLE 

 
1. Use of Information Technology  LSM-OLF nuclei: Asia and  

 2009-2012 
to disseminate information,  North America 
news; to communicate with the  
LSM Groups and nuclei       
 

2. Setting up Websites and Open Hotline   LSM-OLF nuclei: Asia and                 
2009-2012 
for information reference of   North America 
LSM nuclei and migrants 
    

3. Seminars and trainings LSM-OLF nuclei: Asia and  
 2009-2012 
on Moral Recovery, Virtues of JBS, North America 
and others for formation  and 
empowerment of members       
 

4. Studies on the needs and LSM-OLF nuclei: Asia and  
 2009-2012 
situations of migrants and  North America 
families  left behind        

 
 

C. LIFESTYLE 
 
ACTIVITY     RESPONSIBILITY   
 TIMETABLE 
 

7. Use of the Prayer of the  LSM-OLF nuclei: Asia and  
 ongoing 
Lay Scalabrinian for prayer North Amercica 
 every first Saturday of the month       
 

8. Coordinators of nuclei LSM-OLF nuclei coordinators:  
 2009-2012 
to be in constant contact with Asia and North America 
one another via 
email, telephones, etc            
 

9. Strict compliance to the LSMM  LSM-OLF nuclei: Asia and  
 ongoing 
Rule of Life  North America      
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Notes: 
In the accomplishment of the Triennial Plan, it will be good and ideal to be guided 
by the following ―directives‖ of the LSMM:  

 
 VOCATION – MISSION  
 *Number 4, LMS General Directives, pp.67-68* 
 
The Lay Scalabrinian Missionary welcomes the apostolic call/sending as a 
gift of God and lives it with availability of service to the neediest migrants, 
giving specific expression to the baptismal vocation and fulfills his/her 
mission by: 

 
1.Witnessing to the Christian life and the Scalabrinian values in the family, at work, 
in the community and society in general; 
2.Announcing Jesus Christ by responsibly integrating himself/herself and 
participating in the local Church; 
3.Committing himself/herself through concrete actions in favor of the human, 
moral, social and religious wellbeing of the migrants    especially those most in 
need; 
4.Offering his/her life to God as a gift of love to the migrants and refugees; 
5.Defending the dignity and the rights of the people on the move; 
6.Studying and interpreting the reality of migration; participating in the drama of 
the migrants and refugees, bringing their problems to the awareness of the local 
public leaders, international entities and of the diverse sectors of society, so as to 
rouse action on their behalf; 
7.Developing his/her apostolate, individually and with the LSM Movement, in 
communion with the Church, with the Congregation of the Missionary Sisters of St. 
Charles Borromeo – Scalabrinians, in collaboration with other institutions; 
8.Having the person of the migrant as the center of all apostolic service, 
dialogue and the openness to the other and to the different in the course of action.  

 
―Always show that your zeal is equal to your detachment,  

that all your hopes are in God and that you expect your reward from God and God alone.‖  
 

Blessed John Baptist Scalabrini 

 
 
LMS- LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS 
GRUPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 
LISTA DE CONTATOS DAS LIDERANÇAS EM CADA PAÍS 

 
Estados Unidos: 
"Nerissa Allegretti" <allegrettineris@yahoo.com> 
Canada: 
"Angela Mangiacasale" <angela49@rogers.com> 
"Paul D'SOUZA" <pauld_souza15@yahoo.ca>, "PAUL D'SOUZA" <paulena41@gmail.com> 
Mexico: 
"Mary Galman" <marinita_marzo16@yahoo.com> 
"Enrique Galvan" <MIGRANTE.TIJUANA@GMAIL.COM> 
"Mary Galvan" <Galvan.mary@gmail.com> 
India  
"Sandeep George" <sandeeptgeorge@hotmail.com>, "sandeep george" 
<sandeeptgeorge@yahoo.co.in> 
Singapore  
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"Bridget Tan Lew" <bridget.home@ymail.com> 
"Sisi Sukiato" <mgsisi.home@gmail.com>,  
"Bridget Tan" <bridgett.home@gmail.com> 
Filipinas  
"evangeline liclican" <eol_0912@yahoo.com> 

 
 
We are pleased to inform you that we have just concluded the commissioning of new Effective 

Members on October 9, 2011 through the Celebration of the Holy Eucharist at the MSCS 

Chapel at Panay Avenue, Quezon City.  Please welcome the seven new Effective Members 

namely: 

 

  1. Ms. Nancy A. Acanto 

  2.  Ms. Adelina B. Arellano 

  3.  Mr. Crispin L. Bañez 

  4.  Ms. Susana T. Bañez 

  5.  Ms. Zenaida G. Castillo 

  6.  Ms. Imelda B. Cueto 

  7.  Ms. Melanie E. Morales 

 

Likewise, the LSMM Philippines, Inc. is celebrating its fourth year anniversary as a registered 

non-governmental organization on October 4, 2011.  As in the previous years, we are 

conducting our fourth Medical and Dental Mission in one of the areas in the Philippines, that is 

in the province of Batangas on October 16, 2011.  This Mission is through the able leadership 

of Dra. Marinel P. Manuel, the present Nucleus Coordinator and Ms. Adelina B. Arellano, the 

Sub-Nucleus Coordinator of Batangas with the support of course of our active members from 

all the types of membership.  Special mention is given to PO3 Dionicio Manuel, the husband of 

Dra. Manuel who has always been with us in this Mission.  Also, to Sister Maruja S. Padre 

Juan, mscs who has been relentlessly guiding us in all our endeavors, Sister Maria Grace L. 

Mirabel, mscs (our ever supportive nucleus advisor), Sister Raycee Sumampong ( 

occasionally taking the place of Sister Grace who is Indonesia)  and all sisters in the MSCS 

congregation who have always been with us in this Mission.   

 

We shall be submitting the final report of the Medical and Dental Mission as soon as possible. 

 

Thank you and God bless us all! 

 

Vangie O. Liclican 

Nucleus Formator 
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Gruppo  San Giuseppe 

Coordinatore del Gruppo Fernando Perpignan 

 

 
Gruppo Laici San Giuseppe in Assemblea 
 
Dopo le vacanze dell‘estate ormai terminato, stanno riprendendo le attività del Gruppo LMS 
San Giuseppe e dei nucli sparsi in Europa. 
 
La prima attivtà di rilevanza di questo periodo è la III ASSEMBLEA GENERALE DEL 
GRUPPO LMS SAN GIUSEPPE EUROPA. 
  L‘assemblea che vedrà ancher la partecipazione del Coordinatore Generale Isaias Pablo Klin 
Carlotto si svolge dal 21al 23 ottobre presso il Centro Pastorale diocesano in località La  
Bellota di Pontenure  (Piacenza). 
 
In questa Assemblea Verrà esaminato il triennio trascorso e metterà le fondamento per lo 
sviluppo del prossimo triennio ed avrà anche come soggetto l‘elezione del nuovo Coordinatore 
e rispettivo Consiglio del Gruppo.  
 
Parteciperanno all‘Assemblea i Nuclei dell‘Italia, Francia, Svizzera e Germania.  
Il tema che fa da fondamento è lo stesso della III Assemblea Generale del Movimento:‖ 
CONTESTO MIGRATORIO E MISSIONE DEL LMS― 
  

III ASSEMBLEA 

Gruppo San Giuseppe 
„CONTESTO MIGRATORIO E MISSIONE DELLMS― 

Centro Pastorale Diocesano 
„LA BELLOTTA“ 

Strada per Valconasso 10 
Pontenure (Piacenza) 

21/23 ottobre 2011 

Venerdì 21 ottobre 
19.00 - Accoglienza e cena 
20.30 - Preghiera di apertura 

Benvenuto ai partecipanti 
- Suor Lina Guzzo, MSCS 
(Superiora Provinciale) 
- Fernand Perpignan, LMS 
(Consigliere Generale e Responsabile per il 
Gruppo San Giuseppe) 
- Suor Zenaide Zillotto, MSCS 
(Consigliera Generale per l‗Apostolato) 
- Isaias Pablo Klin Carlotto, LMS 
(Coordinatore Generale del Movimento 
LMS) 

Presentazione dei Nuclei 
Cinzia, Nadia, Annamaria, Roland 
Partecipanti all‗Assemblea 
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Sabato 22 ottobre 
MATTINO 
07.30 - Colazione 
08.30 – Preghiera 

„Contesto Migratorio e 
Missione del LMS“ 
Sr Milva Caro , MSCS 
09.40 - Interventi dell‗assemblea 
10.00 - Pausa 

10.30 - „Il cammino del Movimento LMS“ 
Giuseppe Morsia, LMS 
(Vice-coordinatore Generale) 
Isaias Pablo Klin Carlotto, LMS 
(Coordinatore Generale del Movimento) 
11.45 - „Il cammino del Gruppo San Giuseppe“ 
Fernand Perpignan, LMS 
(Coordinatore Gruppo San Giuseppe) 

12.30 - Pranzo 
POMERIGGIO 
14.20 - Preghiera 

„I Nuclei si raccontano“ 
14.30 - Roland Laruelle ( resp. Francia) 
15.00 - Cinzia Sabbatini (resp. Italia) 
15.30 - Fernand Perpignan (resp. Svizzera) 
16.30 - Pausa 
17.00 - Il ruolo della Suora Scalabriniana nel 
movimento LMS, Sr. Milva Caro MSCS 
(Coordinatrice provinciale dell‗Apostolato) 
17.30 - Discussione 
18.00 - Adorazione Eucaristica e invocazione 
allo Spirito Santo 
-Elezionie del Responsabile di Gruppo e 
dei Consiglieri 
19.00 - Cena 
20.30 - Serata di condivisione 
Ogni nucleo porterà prodotti tipici, 
giochi, foto ecc. 

Domenica 23 ottobre 
07.00 - Colazione 
07.30 - Partenza 
08.30 - Messa al Duomo 
10.00 - „Proposte e prospettive future del 
gruppo San Giuseppe“ 
(Discussione e approvazione del 
documento finale dell‘Assemblea) 
12.00 - Conclusione  
Giuseppe, Fernand, Pablo, Sr Zenaide, Sr Lina 
 
Come un seme sono spuntato dalla terra. Come seme sono nato nella mia terra  
povera e misera. 
Vengo dal lontano sud dell‗Italia, dal Portogallo, dal Messico, dal Perù o dalla 
Bolivia.... e anche da altre terre. 
Sì, la mia terra è restata incollata alla pelle del mio seme, all‗anima della mia vita. 
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Ma come un seme ho stretto tra le mie braccia tutta la speranza del mondo, tutte le 
aspettative dell‗universo. 
Poi, un vero seme il vento mi ha schiaffeggiato, mi ha schiacciato, mi ha 
trasportato altrove. Ed ho solcato il mare e l‗oceano. Ed ho conosciuto l‗esilio e la 
paura. il coraggio, i sogni e l‗amicizia, la danza e la lotta. Ho avuto speranza ed 
illusioni, lacrime e la preghiera. 
Come un seme il mio cuore si è spezzato, perché ancora una volta ho dovuto essere 
rinato! Sì, la mia vita è sempre impregnata di morte e di rinascita, di fame e di sete di 
dignità, di paura, di vergogna e di desiderio, di nuove solidarietà e di speranze mai 
finite. 
Ma quante volte ho dovuto morire: non sono che un seme nella mia vita da immigrato 
destinata a nascere e scomparire ancora e ancora ... Ma il giorno arriverà, sarò un 
albero, infine, nella terra di altri e voglio dare dei frutti e delle meraviglie che nessuno 
ha mai visto cose simili! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Voi siete il sale della Terra e la Luce del mondo‖ 
(Mt.5,13-14) 
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Grupo  Cristo Rei 
Coordenadora do Grupo Rejane Vieira  Guimarães 

 

 

NÚCLEO   BOM    SAMARITANO - Bento Gonçalves  RS 

    No dia 18 de junho, no Instituto São Carlos de Passo Fundo RS, aconteceu o Seminário Provincial 

das Migrações. O núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves foi convidado para participar do referido 

Seminário  contribuindo com  a partilha de sua atividade missionária junto aos migrantes, pobres, 

doentes e necessitados. 

 O trabalho foi apresentado  através de slides e fotos pelo Coordenador do núcleo Sr. João Aristides, 

uma síntese  da missão  feita com alegria  e disponibilidade por todos os integrantes do núcleo. 

 Estavam presentes também a secretária do núcleo Giovana de Oliveira e a Assessora Ir. Jolsema 

Baccin. 

A missão a nós confiada por Scalabrini precisa de corações abertos e almas generosas prontas para 

prover as grandes necessidades espirituais e materiais dos nossos migrantes. 
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Noticias Grupo Cristo Rei 
 

 

Dia 25 de junho de 2011, na sala da 

Missão Scalabriniana na Estação 

Rodoviária de Porto Alegre – RS, esteve 

reunida a coordenadora e conselho do 

grupo Cristo Rei para uma assembléia  para 

eleger novo coordenador e conselho para o 

período 2011 – 2014. A nova coordenação 

e conselho ficaram assim constituídos: 

Coordenador- José Aristides – núcleo Bom 

Samaritano de Bento Gonçalves –RS 

Formação - Tânia Cademartori - núcleo 

Madre Assunta de Canoas – RS 

Apostolado – Lilia Cadaves –núcleo 

São Carlos – Porto Alegre – RS 

Comunicação e Secretaria – Rejane 

Guimarães - núcleo São Carlos – 

Porto Alegre – RS 

Tesouraria – Giovanna de Oliveira - 

núcleo Bom Samaritano de Bento 

Gonçalves –RS 

Expansão Missionária – Rosangela 

Guimarães - núcleo São Carlos – 

Porto Alegre – RS 

A nova coordenação já vai se reunir 

dia 16 de julho próximo para delinear novos 

rumos para o grupo. Parabéns ao novo 

coordenador e conselheiros. 

Rejane Guimarães  Ex- coordenadora e agora 

secretaria e responsável pelas comunicações.                                         

 

 

 

 

  

                             

 

Nova coordenação do GCR : da 
esquerda para direita, Rosangela 
Guimarães, Rejane Guimarães, Ir. 
Egidia Muraro, João Aristides e Tânia 
Cademartori. 

João Aristides e Ir. Egidia Muraro 

Grupo Gristo Rei na Missão Scalabriniana em Porto Alegre 
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  LEIGOS E IRMÃS CELEBRANDO O ANO VOCACIONAL 
 

                      No dia 1º de outubro de 2011 o núcleo ―Bom Samaritano‖ de Bento Gonçalves, 

participou de uma celebração Vocacional na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em  São 

Valentim do Sul,  junto com as Irmãs da Comunidade, como culminância do Ano Vocacional 

Congregacional. 

                      A preparação da mesma foi realizada através de encontros com a casal 

responsável pela Pastoral Vocacional, com o sacerdote e a equipe, de liturgia da localidade. A 

animação da liturgia e cantos da Celebração  ficou a cargo das Irmãs, incluído a homilia  e 

Leigos Missionários Scalabrinianos. 

Após a celebração houve uma confraternização oferecida pela Pastoral 

Vocacional da Paróquia com todas as pessoas envolvidas no evento. 
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Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
Coordenadora do Grupo Maria Conceição de Morais  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Grupo Maria, Mãe dos Migrantes, abrange vasta área do Cerrado Brasileiro. 

Entramos no mês de outubro que nos trás as primeiras chuvas, após um longo período de 

seca com paisagens cinza, poeirenta e ―sem vida‖. 

O ronco dos trovões ao longe... As primeiras gotas de água a molhar a poeira 

vermelha do chão... O cheiro de terra molhada a inundar o nosso ser. Ela voltou. A chuva 

voltou, despertando no cerrado uma explosão de cores verdes em tons variados, o cantar dos 

pássaros em animação grandiosa fazendo também maravilhas em nosso agir, renovando em 

nós a alegria da vida, e a esperança de paz, saúde  e prosperidade junto aos que amamos. 

E falando neste ciclo natural da chuva, e toda a transformação que ela causa que 

relembramos a Campanha da Fraternidade deste ano de 2011, que nos convidou a conhecer 

melhor o mundo em que vivemos com o tema ―Fraternidade e a vida no Planeta‖ 

Nós, Leigos Missionários Scalabrinianos do Grupo Maria, Mãe dos Migrantes, 

aceitando o convide da CF-2011, de ―conhecer melhor o mundo em que vivemos, refletir 

sobre as agressões à natureza que praticamos devido ao atual modelo econômico e cultural, 

e lançar um chamado à conversão, à solidariedade, a um novo estilo de vida e a um projeto 

de desenvolvimento à luz dos valores humanos quanto ao cuidado com a vida humana, 

especialmente a dos mais pobres, e com toda a natureza”, e buscando fidelidade aos 

compromissos assumidos na III Assembleia do Movimento realizados na cidade de Goiás, em 

2009, e ainda, cientes que‖ o Espírito Santo nos assegura que os que ensinam a outros os 

caminhos da justiça, brilharão como estrelas para toda a eternidade” (Scalabrini), 

desenvolvemos ações de modo a contribuir com a temática, especialmente no contexto da 

mobilidade humana.  

A gente sempre continua morando 
na velha casa em que nasceu. 

Mário Quintana 
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Muitas foram as atividades desenvolvidas, e é com a alegria  que compartilhamos 

algumas, com os demais membros dos diversos grupos de irmãos e irmãs leigas 

scalabrinianos(as) presentes em diversas partes desta nossa velha casa chamada Terra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Romaria dos Trabalhadores: Vejam como vivem os Trabalhadores! Eles Trabalham 

Para que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17º Grito do Excluídos: Pela Vida Grita a Terra... Por Direitos, Todos Nós. 

. 

 

 
 

 

Formação Centro Pastoral Para Migrantes 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Encontos de Formação nos Núcleos. 

 



 36 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visitas da Coordenação aos Núcleos 

 
Assim como a água trazida pela chuva é a fonte da vida, a espiritualidade 

scalabriniana, centrada em Jesus Cristo é a nossa força propulsora que nos anima e nos 
renova no ardor missionário a serviço dos migrantes. 

Um fraterno e caloroso abraço scalabriniano a todos (as). 
 

 
Louredir Rodrigues Benevides 

Secretário Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
Várzea Grande-MT., outubro de 2011 
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