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“Il bisogno di vedere Dio era 
prepotente nel cuore dell’uomo. 

Un Dio nascosto non gli bastava e 

… per appagare tale bisogno Dio 
ebbe pietà di così profonda 

miseria dell’uomo e gli si diede a 

conoscere. 
Per un’ammirabile invenzione del 

suo amore, valicando lo spazio che 
da lui ci separa…questo Dio di 

bontà si è degnato di venire a noi, 

si è vestito della nostra carne, si è 
fatto uomo”. 

 

(B. Scalabrini Omelia Natale 1894) 

Periodico di comunicazione dei LMS  

Anno 4 - Numero 19/4° trim. 2012 
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“Ide mensageiros velozes, ao povo que os espera.” Scalabrini 
 

 

 
 

Saudações Scalabriniana! 

 

        Vivemos tempos de esperança. Tempos que nos ajudarão 

a dimensionar a nossa fé para que possamos contribuir 

eficazmente para a transformação do mundo. Em outras 

palavras, tempos de se comprometer com a defesa e promoção 

da vida.  

 O ano de 2012, que estamos findando, foi um grande marco na vida do 

Movimento LMS. Nele registramos belas páginas. Muito do que construímos ao longo 

dos anos desde o surgimento do Movimento, com a colaboração de muitas irmãs 

mscs e de leigos/as, pudemos presenciar a realização na IV Assembleia Geral, que 

aconteceu em setembro da cidade de Piacenza – Itália.  

 Ali, realizamos bem mais do que uma Assembleia, que por si já é um grande 

evento. Aconteceu a concretização da etapa da história do Movimento que sempre 

sonhamos. As primeiras pessoas fazendo a adesão ao Movimento como membros 

efetivos. Envolto a situações, lugares, preparação, presenças de pessoas que fizeram 

daquele momento um Pentecostes. Sim! Para todos os que estiveram presentes, é 

certo que poderão buscar motivações para a sua missão também nesse grande 

evento. Ali se colheu mas também foi semeado para futuras colheitas. 

 Evidenciou-se o quão o Movimento é abençoado por Deus: Observar a sua 

história e nele, como foi gestado ao longo do tempo, por leigos/as e por Irmãs; Sentir 

a presença maravilhosa das lideranças de cada país; Perceber o potencial que o 

Movimento tem é um dos grandes prazeres da vida; Vislumbrar o quanto os LMS 

podem contribuir para o mundo dentro da perspectiva cristã de valores, de visão de 

mundo, de integração e promoção do migrante; ser uma presença consciente nos 

processos de mobilidade humana.  

   Editoriale 
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 Os passos dados, traduzindo as prioridades assumidas em outras Assembleias 

Gerais fez com que na IV Assembleia Geral, na mesma cidade que traz tantos 

elementos para a vida Scalabriniana, torne-se um grande referencial. Além do 

exposto sobre o compromisso temos que registrar que chegamos a essa etapa com 

Diretrizes Gerais, Regulamento de Vida, Manual de Formação, Estatuto Social e 

agora em processo o  Estatuto LMS que vai buscar a aprovação da Igreja para 

assumirmos com mais tenacidade a nossa missão no mundo como Scalabrinianos.  

 A nós Leigos e Leigas o desafio de 

continuar o nosso testemunho de vida e 

de fé, primeiro na nossa família, segundo 

em nosso ambiente profissional, terceiro 

na sociedade em que estamos inseridos, 

quarto na nossa comunidade de fé (Igreja 

– Comunidade e Paróquia) sempre em 

prol do migrante mais necessitado.  

         “Ide mensageiros velozes, ao povo 

que os espera” é a grande envio de 

nosso Bem-aventurado João Batista 

Scalabrini. e possamos ser  agentes de 

transformação começando pela realidade 

em que estamos inseridos.  

 Amar profundamente na missão 

requer uma consciência maior do que 

somos, do que fazemos e porque 

fazemos. O Reino de Deus anunciado 

por Jesus Cristo é para onde devem 

confluir as nossas ações.  

 

Com estima e gratidão! 

 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 

2012-1015 
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“O povo que andava nas trevas, viu uma grande Luz” (Is 9,1) 
 

 
“Nasceu-nos hoje um menino, um Filho 
nos foi dado, grande é este pequenino, 

Rei do céu será chamado, aleluia, 
aleluia!” Esta antífona entoada com vozes 
de alegria, na noite de Natal, exprime a 

certeza de que a luz anunciada pelo 

profeta Isaías é uma Criança, 
cujo nome revela a sua natureza e a sua 
missão: Conselheiro admirável, Deus 

forte, 
Pai para sempre, Príncipe da Paz! 

 

Escondido na manjedoura, Jesus é a “luz da luz”. Ele é o Deus feito carne, que traz em si 

o sinal da contradição. Concordo com a afirmação de que “o mundo de hoje se lamenta da 
ausência de Deus; o natal afirma que é o homem o grande ausente, não Deus”. Natal é 

manifestação do rosto de Deus e, também, do rosto da pessoa humana. É a festa humana do 

divino. Quanto mais o humano for respeitado e valorizado, mais presente estará o divino. A luz 

divina resplandece no humano. 

Coloquemo-nos em  profunda contemplação diante de uma cena, de um sinal onde 

vemos: uma manjedoura, um menino, Maria em contemplação, José meditando. 

“Verdadeiramente nos é revelado um Deus misterioso! Defronte desta manifestação do humano-

divino, diante do mistério da Encarnação, nos interrogamos sobre o significado de celebrar a 

festa do Natal e de partilhar com jubilo, no dia a dia, o amor de Deus para com a humanidade. 

Esta contemplação nos ajudará a não nos deixarmos levar pelo Natal do consumismo, numa 

realidade materialista, que possa ofuscar o verdadeiro sentido do Natal e, muito menos, esquecer 

o personagem central da festa da alegria, da Boa Nova do Evangelho. 

Somos convidados/as a renovar a fé, entendendo profundamente a relação do 

nascimento de Jesus com o mistério da sua morte e ressurreição; há una relação estreita entre 

Natal e Páscoa: O menino Jesus que nasceu em Belém é anunciado pelo anjo, aos pastores, 

como o Cristo morto e ressuscitado é anunciado, pelo anjo, às mulheres. A luz divina é presente 

na Ressurreição, assim como está presente no nascimento de Jesus. Igualmente podemos dizer 

que grande é a alegria pelo nascimento do Menino e grande é a alegria  pelo Ressuscitado. 

Vivemos verdadeiramente o Natal do Senhor se acreditamos que ele é o caminho, a verdade e a 

vida que devemos seguir porque cremos na sua Ressurreição.    

Acolhamos o mistério do Verbo encarnado e busquemos nele a luz para a caminhada 

rumo à terra prometida, percorrendo o caminho com Jesus e testemunhando o divino no 

humano. Jesus agiu com vontade humana, pensou com inteligência humana, amou com coração 

humano. Revelou o divino no humano.  

 

Messaggio dell’Animatrice Generale LMS 
Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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Neste Natal, como scalabrinianos/as, renovemos nosso compromisso de viver em 

profundidade a espiritualidade scalabriniana, expressa fortemente no mistério da Encarnação. 

Somos chamados/as a contemplar cenas de tantos humanos, necessitados de um olhar 

humano-divino, a renovar o nosso compromisso de reconhecer e acolher o migrante como ele é, 

um ser humano à imagem de Jesus Peregrino, entrar na sua cultura, compreender o seu tempo, 

acolher sua história pessoal e social, religiosa, política e econômica. Enfim, ser instrumento do 

amor de Deus, com a pedagogia de Jesus, para promover e defender a sua dignidade humana e 

de filho de Deus.. 

Celebremos na esperança de que a Boa Notícia da salvação, trazida pelo Menino na gruta 

de Belém, continua sendo anunciada pelos seus discípulos missionários; o Reino de Deus está 

no meio de nós, em todos os gestos de justiça, de amor, de paz e acolhida; em todas as famílias 

que procuram viver os valores do evangelho e promovem a vida; em acreditar que a sua justiça 

triunfará e a vida de tantos pobres e migrantes pobres alcançará a dignidade anunciada pelo 

mistério da Encarnação. 

Querido Leigo e Leiga Scalabriniano/a, celebremos com alegria este Natal, a presença do 

Deus Conosco e acolhamos, também, a proposta da Igreja em renovar a nossa fé e nos 

alimentarmos do Pão da Palavra e do Pão Eucarístico, para sermos mais fortes e convictos em 

nossa missão de evangelização, particularmente entre os migrantes. 

Somos felizes porque muitos sinais de vida e de Deus acontecem em nossa caminhada, a 

Boa Notícia continua sendo anunciada ao povo, em especial modo, aos migrantes e refugiados, 

de muitos modos e em diferentes espaços onde estamos presentes. 

Somos felizes, também, neste Natal, porque a IV Assembleia Geral foi um momento 

especial para o Movimento, expressando muitos sinais de vida e assumindo com entusiasmo 

decisões importantes para a caminhada.  

Alegremo-nos pois o Senhor nasceu para a salvação de todos. Nesta fé e nesta esperança, 

celebremos o Natal do Menino Jesus na confiança e acreditando que o seu sonho se concretizará 

através da vida e ação dos que, com Ele, se colocam a servir e amar no  Reino do Pai. 

Votos de Feliz Natal 

e um  Ano Novo de paz, justiça, fraternidade e AMOR! 

 

Ir. Zenaide Ziliotto,mscs 

Assessora geral dos LMS 
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Lettera della Madre Generale MSCS al  Nuovo Consiglio LMS 
eletto nella IV Asemblea Generale 

 

 

CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE DI SAN CARLO BORROMEO SCALABRINIANE 
 

                               CASA GENERALIZIA 

 

   Via di Monte del Gallo, 68  - 00165 – Roma - Italia 

(0039) 06 393 77 320 (0039) 06 639 03 69 
 

 

Roma, 9 de setembro de 2012 

IV Assembleia Geral - LMS - 

 

Ao neo eleito CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS  

 

Fraternas saudações!  

 

"Eu estou no meio de vós como aquele que serve" (Lc 22,27) 
 

Estimados, 

Coordenador Geral - Isaias Pablo Klin Carlotto - Brasil 

Vice-Coordenador - Giuseppe Morsia - Italia 

 

Conselheiro Geral da Formaçao - Antonio Caetano Caltabiano - Brasil  

Conselheira Geral do Apostolado - Maria Conceiçao de Morais - Brasil  

Conselheiro Geral da Economia - Joao Inacio Bremm - Brasil  

Conselheiro Geral Secretaria - Joao Aristides - Brasil  

Conselheiro Geral Comunicaçao - Giuseppe Morsia 

Conselheiro Geral Expansao Missionaria - Nerissa Allegrette _ EUA (Oriente - Asia) Fernand 

Perpignan (Ocidente) Suiça 

 

Recebam nossas calorosas felicitações por este sim generoso ao serviço do MLMS. Rogamos a Deus 

Trindade vos acompanhe, ilumine e guie, passo a passo, ao colocar com sabedoria e esperança a serviço 

deste ministério vossa vida, capacidade, dedicação e, lhes dê a graça do testemunho cristão entre os que 

irão servir: migrantes, colegas e tantos outros. 

Com nosso apoio, carinho e oração. 

Fraternalmente, 

 

Ir. Alda Monica Malvessi 

Superiora Geral, mscs 

Pela Congregação das Irmãs Missionárias de S. Carlos Borromeo, Scalabrinianas 
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O Que Se Experimenta, Não Se Esquece  
 
Louredir Rodrigues Benevides LMS 
 

Aqui neste pedacinho de chão no sul do Estado de Mato Grosso, no centro do Brasil, há 

alguém inebriado pelo Carisma deixado pelo Bem Aventurado João Batista Scalabrini, Pai e 

Apóstolo dos Migrantes e fundador da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeu-Scalabrinianas.  

Assim acontece na Oceania, África, Europa e Ásia. Um carisma espalhado pelo mundo. 

Um carisma que não conhece fronteiras. O Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos - 

LMS, ao qual pertenço, por sua vez, integra a grande família Scalabriniana, estando ao lado das 

irmãs MSCS,  espalhados pelo mundo, em uma grande rede, disseminados em Grupos 

formados por pequenos Núcleos e, em regiões de fluxo migratório expressivo, fazendo a 

diferença. Junto com os últimos da sociedade, e em especial aos migrantes e refugiados, 

buscamos viver, de um modo específico, o chamado vocacional do Batismo e a dimensão de 

Igreja, através da participação e partilha do Carisma próprio. Anunciamos Jesus Cristo e 

testemunhamos 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”.   

Por ocasião da IV Assembleia Geral do Movimento LMS, realizada na cidade de 

Piacenza, Itália, entre os dias 05 e 09 de setembro de 2012, tivemos a felicidade de 

experimentar realmente a certeza da guia do Espírito Santo nos caminhos deste movimento, a 

serviço da Igreja e do povo de Deus. As diferenças das mais variadas línguas ali presentes, não 

foram o bastante para deixarmos de nos sentir fraternalmente acolhidos mutuamente, tendo 

como identidade máxima o carisma e a espiritualidade que nos uniam.  

Momento máximo de emoção e de sentimento profundo, de ser um escolhido entre os 

muitos chamados, para fazer parte dos operários da messe do Senhor,  foi a promessa de 

pertença ao Movimento, em celebração presidida pelo bispo de Piacenza, na mesma capela 
onde o Pai dos Migrantes, consagrou e enviou as primeiras Irmãs a um distante 
mundo  onde também se  encontravam os últimos daquela época.  

 

 

5-9 settembre 2012 

IV ASSEMBLEA GENERALE 
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Que a Eucaristia partilhada nesta celebração em Piacenza, e em todas as outras, pelo 

resto da minha peregrinação terrena,  sejam  a fonte e o sentido da nossa missão no mundo da 

mobilidade humana. Que a eucaristia siga nos dando força, coragem e ousadia para a 

antecipação do reino de comunhão universal. Que o corpo e o sangue de Cristo presentes na 

Eucaristia, continuem a transformar minha vida, ajudando-me a ver o próprio Cristo que é 

crucificado ainda hoje, especialmente na vida dos migrantes. Que o Bem Aventurado João 

Batista Scalabrini, interceda junto a Deus por intermédio de Maria, Mãe dos Migrantes, para 

que eu me sinta “enviado, em primeiro lugar, aos mais pobres”, tendo uma devoção maior ao 

crucificado, fazendo com que me sinta também inebriado por sua cruz na pessoa de homens e 

mulheres pobres, migrantes e refugiados. 

Campo Verde-MT., 10 de novembro de 2012. 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

 
CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS 2012/2015 

 
 

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 
Antônio Caetano Caltabiano - Guaratingueta - SP – Brasil - accaltab@superig.com.br  

 

Conselheira Geral – Apostolado  
Maria Conceição de Moraes - Goiânia - GO - Brasil clarasiarom@yahoo.com.br 

 

Conselheiro Geral - Economia 

João Bremm - Caxias do Sul - RS – Brasil        joaoinaciob@gmail.com 

 

Conselheiro Geral – Comunicação 

 Giuseppe Morsia - Piacenza – Itália                                                  g.morsia@alice.it 

 

Conselheiro Geral – Expanção Missionária - Ocidente 
Fernand Perpignan - Sant Gallen – Suiça -    fy.perpignan@bluewin.ch  

 

Conselheira Geral - Expansão Missionária - Oriente 

Nerissa Allegretti – Chicago – Il - EUA             allegrettineris@yahoo.com 

Conselheiro Geral - Secretaria 

João Aristides  - Bento Gonçalves  - RS – Brasil            joelmaaviamentos@hotmail.com   

 

 

Assessora Geral: 

Ir. Zenaide Ziliotto - mscs – Roma – Itália            apostolatogenerale@scalabriniane.org  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lms.coordenador.geral@hotmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:accaltab@superig.com.br
mailto:clarasiarom@yahoo.com.br
mailto:joaoinaciob@gmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:fy.perpignan@bluewin.ch
mailto:allegrettineris@yahoo.com
mailto:joelmaaviamentos@hotmail.com
mailto:apostolatogenerale@scalabriniane.org
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 
2013-2015 

 
JANEIRO - Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 

FEVEREIRO - Grupo Nossa Senhora Aparecida 

MARÇO - Grupo San Giuseppe 

ABRIL - Grupo Imaculada Conceição 

MAIO - Grupo Nossa Senhora de Fátima 

JUNHO - Grupo Cristo Rei 

JULHO – Grupo Nossa 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 Maria 

Conceição de Moraes - Goiânia - GO – Brasil Conselheira Geral do Apostolado no e- mail 

clarasiarom@yahoo.com.  

  

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

mailto:clarasiarom@yahoo.com.


 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejamos a você muito sucesso durante os próximos anos como Coordenador do 
Movimento LMS, e que Nossa Senhora, Madre Assunta, Padre José Marchetti e 
Beato João Batista Scalabrini guie seus passos pelo caminho fortalecendo sua 

caminhada em prol do migrante e necessitado. 
São os sinceros votos do Núcleo Bom Samaritano/Bento Gonçalves 
 
Coordenadora: Salete Terezinha Del Sant de Oliveira 
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Porto Alegre, 25 de outubro de 2012 
 

Estimados Irmãos e Irmãs 
Leigos Missionários Scalabrinianos 
  

“Entrem por suas portas dando graças, com cantos de louvor 
em seus átrios, celebrem a ele e bendigam o seu nome” (Sl 
100,4). 
 

 Com alegria e gratidão, louvamos a Deus Trindade pelos 117 
anos, de fundação e de história de nossa querida Congregação, 
vividos na busca de uma maior identificação com o nosso ser 
religioso consagrado missionário scalabriniano. 
 
 Na celebração da festa da Congregação, neste dia 25 de 
outubro de 2012, mês em que o Papa Bento XVI proclamou a 
“abertura do Ano da Fé”, somos convidados a “reavivar o dom de 
Deus que há em nós” (2Tm 1,6)  e acolhê-lo como um momento 
favorável para fortalecer nossa fé e espírito missionário.  
 
 Que a espiritualidade vivida pelo nosso fundador, o Bem-
aventurado João Batista Scalabrini, os cofundadores: a Venerável 
Madre Assunta e o Servo de Deus Pe. José Marchetti e por nosso 
patrono São Carlos Borromeo, seja para cada uma de nós um exemplo a ser vivido, sobretudo 
no testemunho de missionariedade e fidelidade no seguimento a Jesus Cristo Peregrino. 
 
 Rendemos graças a Deus pela vida e missão de cada Irmã, formanda e leigo, ms que 
inseridos nas diferentes culturas, são presença de fé, de esperança e de solidariedade junto ao 
migrante, ajudando-o a perceber a presença do amor terno de Deus que caminha com o seu 
povo. 
 
 A “fé nos impele à evangelização e nos torna fecundos, porque alarga o coração com a 
esperança” (Porta Fidei n.7). Aproveitemos desta graça de Deus para que as nossas ações 
gerem vida e esperança para as pessoas que fazem parte de nossa história congregacional. 
Demos graças a Deus pelas maravilhas que operou e opera em nós! 
 
 Que Maria, mãe Missionária, nos ajude a cultivar o chamado do Senhor e sermos 
compromissados mantendo viva a história da Família Scalabriniana. 
 
 Parabéns e o nosso abraço fraterno!  
 
 

Irmã Maria do Rosário Onzi, mscs 
Superiora Provincial 
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Grupo Nossa Senhora Aparecida 
 

JORNADA FORMATIVA 
 

 No dia 03 de Novembro os LMS do Grupo Nossa Senhora Aparecida reuniram-se no 

Abrigo Madre Assunta, em São Paulo, onde se encontra o nicho da Venerável Madre Assunta 

Marchetti, para a Jornada Formativa. Na parte da manhã houve a explanação da vida e história 

de Madre Assunta, do Beato Dom João Batista Scalabrini e de São Carlos, efetuadas pela Irmã 

Jaira, Irmã Ana e o LMS Mauro Paiva, respectivamente. Entremeando as falas tivemos um 

momento bastante especial quando algumas crianças do Abrigo fizeram uma breve 

apresentação, cantando algumas músicas sobre Madre Assunta. Após o almoço partilhamos o 

“Bolo de São Carlos”, assim denominado devido à celebração do Dia de São Carlos, no dia 

seguinte. Aproveitamos e lembramos também dos aniversariantes do mês de Novembro. Em 

seguida nos deslocamos até o Instituto Cristóvão Colombo, onde se encontra o nicho de Padre 

José Marchetti e ali houve o encerramento da Jornada com a Celebração Eucarística. Momentos 

especiais de partilha e encontro que sempre fortalecem e enriquecem a caminhada de todos os 

participantes. No dia anterior realizamos a última reunião do Conselho do Grupo, com objetivo 

de preparar o calendário para o ano de 2013, avaliar a caminhada de 2012 e partilhar as 

experiências vividas durante a IV Assembleia Geral do MLMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dai gruppi 
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NÚCLEO SÃO CARLOS  
GRUPO NOSSA SENHORA APARECIDA  

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:  

 

 

Com muita alegria nos reunimos do dia 02 de 

Dezembro, na residência do casal LMS Hilário e 

Dora,na praia de Itapoá – SC, para um momento de 

confraternização, agradecendo a Deus toda a 

caminhada realizada durante o ano de 2012. Nem 

todos os integrantes do Núcleo puderam participar, 

por variados motivos, mas os que estavam presentes  

saborearam um delicioso churrasco preparado pelo 

Miguel, que é um LMS colaborador e esposo da LMS 

Maria Alice. Trocamos presentes do amigo secreto e 

sentimos “um pouco” o gostinho do mar, já que o 

tempo estava chuvoso. Tudo foi muito prazeroso, 

exceto o terrível engarrafamento que enfrentamos na volta 

para casa...mas faz parte! Mas prazeroso mesmo foi ver a Irmã Ana, assessora do nosso núcleo, 

se deliciando nas águas do mar....  
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O NASCIMENTO DE DEUS,  
FESTA E ESPERANÇA DO HOMEM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A encarnação de Jesus, seu nascimento que celebramos, é o 

compromisso radical de Deus com o homem, a quem Ele ama, e a 

mais alta promoção dele. Deus mostra- se otimista com respeito ao 

ser humana que Ele criou. Por isso Natal é festa e esperança do 

homem. 

 

Ao assumir o Verbo Divino. Palavra na qual Deus se expressa 

eternamente a si mesmo, a natureza humana, esta se dignifica e é 

elevada. Pelo nascimento de Jesus efetua-se a humanização de 

Deus e a divinização do homem. Aqui está radicado o valor único da 

cada pessoa. 

”Deus está no meio de nós; Ele é o homem” 
 

Feliz Natal e um próspero ano novo 
 
 

Antonio Caetano Caltabiano 
Coordenador do GNSA e Conselheiro Geral da Formação 
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Grupo Imaculada Conceição 
 

Assembleia anual dos Leigos Missionários Scalabrinianos - LMS 
Grupo Imaculada Conceição – GIC 

 

No dia 2 de dezembro de 2012, foi realizada a Assembleia anual dos Leigos 

Missionários Scalabrinianos do Grupo Imaculada Conceição (GIC), a cargo de João Inácio 

Bremm, Coordenador do GIC, no Salão da Paróquia São Braz, em Parai - Rio Grande do Sul, 

Brasil, tendo como um dos objetivos partilhar aspectos da IV Assembleia Geral, realizada de 5 

a 9 de setembro de 2012, em Piacenza, Itália. 

 

O Núcleo Peregrinos do Pai acolheu os núcleos integrantes do Grupo Imaculada 

Conceição: Núcleo São Carlos de Caxias do Sul, Núcleo Maria Mãe dos Migrantes, do Bairro 

Desvio Rizzo, Caxias do Sul, e o Núcleo Madre Assunta, de Farroupilha.  

Após a recepção as pessoas presentes foram convidados para participar da Celebração 

Eucarística, dominical, na Igreja São Braz, sendo a liturgia, animada pelo Núcleo Peregrinos do 

Pai e presidida pelo Pe. João Panazzollo que, na homilia recordou que, neste tempo de 

Advento, nós cristãos somos convidados a nos preparar para o Natal do Senhor, com o espírito 

de vigilância e oração. No final da missa, Pe. João abençoou os botons, com o “logo” do 

Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos que, foram distribuídos aos referidos 

membros dos Núcleos, para identificação dos participantes do Movimento LMS. 

 

Após a Missa foi dado continuidade ao encontro com a oração do Pai Nosso, cantado. 

Em seguida João Inácio comunicou que, no dia 30 de novembro, no Santuário Nossa Senhora 

de Caravaggio, em Farroupilha, RS, participou da Sagração Episcopal de Mons. Vital 

Corbelini, designado Bispo de Marabá, Pará, Brasil e lembrou da importância de como cristãos 

e Leigos Missionários Scalabrinianos estarmos ligados à Igreja, à paróquia para exercer à 

missão confiada. Apresentou o Plano de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul, com suas 

prioridades, para os próximos quatro anos, destacando os aspectos que tratam da migração.  

Em seguida convidou as Irmãs Assessoras para manifestarem-se com sua mensagem, 

iniciando por Irmã Celsa Zucco, Conselheira Provincial e coordenadora do Apostolado da 

Província Imaculada Conceição, transmitiu a saudação da Superiora Provincial e das demais 

Conselheiras e leu a mensagem, enviada. As demais Irmãs assessoras Irmã Clecy Maria Baccin, 

Ir. Ana Rosa Farina, Ir. Nadir Contini e Ir. Odete Maria Fiorini, também se manifestaram com 

palavras de apoio e de estímulo. 

 

Em seguida, João 

Inácio convidou Isaias Pablo 

Klin Carlotto, Coordenador 

Geral do Movimento dos 

Leigos Missionários 

Scalabrinianos para expor 

aspectos da IV Assembleia 

Geral. Pablo palestrou 

resumidamente sobre o 

Retiro apresentado na 

Assembleia  com o tema 

“Maria, levantou-se e andou 
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depressa à casa de Isabel” (Lucas, 1,39) cujo orientador foi o Vice-Coordenador Geral  do 

Movimento LMS, Giuseppe Morsia, Piacenza, Itália. Utilizando a metodologia da Leitura 

Orante da Palavra de Deus, Pablo foi explicando os símbolos da ícone “A visitação”, destacou 

expressões, como: 1) a visita de Maria à casa de Isabel, para atender Isabel em suas 

necessidades; 2) Maria colocou-se à disposição para atender os outros; 3) A acolhida e a 

saudação de Isabel à Maria.  Disse ainda, que quem acolhe a Palavra de Deus, a medita no seu 

coração, reza e contempla não fica fechado sobre si mesmo, mas sai de si e vai ao encontro do 

outro. Relacionou a atitude de Maria aos valores evangélicos scalabrinianos na missão junto 

aos migrantes, como a acolhida, a disponibilidade, o serviço.  Concluiu dizendo que, a missão 

primeira é feita onde nós estivermos, na família, no trabalho, na relação com Deus e na 

convivência com os outros. 

 

Continuando houve os 

depoimentos de Cecília 

Ceccagno Bettin, Mariazinha 

Prebianca e Maria Rech que 

estiveram presentes na IV 

Assembleia Geral, sendo um dos 

aspectos comuns que 

ressaltaram, foi a emoção e a 

profundidade do compromisso 

individual assumida e 

proclamado a promessa de 

“Pertença ao Movimento” ao 

carisma Scalabriniano na mesma 

Capela do envio das primeiras Irmãs 

da Congregação, inclusive de Madre Assunta Marchetti, em Piacenza, Itália. 

 

 Outro aspecto importante apresentado por Pablo foi a conclusão do Documento Final, 

em quatro idiomas, com a fundamentação, conclusões e prioridades para serem trabalhadas nos 

próximos anos. Explicou ainda como foi a cerimônia do compromisso dos vinte (20) leigos e 

leigas que pronunciaram individualmente sua fórmula, no compromisso de pertença  ao 

Carisma Scalabriniano, no seguimento de Jesus Cristo, no Movimento dos Leigos Missionários 

Scalabrinianos. Durante a fala, foram apresentadas fotos da IV Assembleia Geral, que farão 

parte história do Movimento LMS. 

 

 Seguindo a pauta, João Inácio apresentou o Relatório do Grupo Imaculada Conceição 

que também foi apresentado na IV Assembleia, com as realizações, dificuldades  e  

perspectivas do Grupo.  

 

Concluindo, o coordenador, João Inácio Bremm, agradeceu a presença de todos, 

acolhendo a sugestão da realização da próxima Assembleia do GIC, no ano de 2013 no último 

sábado de outubro e em seguida, convidou o Grupo, para o almoço de confraternização. 

  

 

 Paraí - RS, Brasil, 02 de dezembro de 2012. 

 

João Inácio Bremm 

Coordenador do Grupo Imaculada Conceição 
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Dia de Oração e Formação LMS – dia 11 de agosto 
 

O Grupo Imaculada Conceição (GIC) dos Leigos Missionários Scalabrinianos, 

coordenado por João Inácio Bremm, no dia 11 de agosto de 2012, teve mais um encontro de 

formação - III Etapa sobre o Aprofundamento e Interiorização do Carisma a Espiritualidade e 

encarnação e a Espiritualidade e missão do LMS. 

O encontro aconteceu na Igreja Maria Mãe dos Migrantes, Bairro Desvio Rizzo, Caxias 

do Sul, RS. O Núcleo Maria Mãe dos Migrantes fez a acolhida e orientou a oração, com o tema 

“Nossa IV Assembleia está nas mãos de Deus”, motivada com cantos e preces em preparação 

à IV Assembléia Geral dos Leigos Missionários Scalabrinianos que acontecerá de 5 a 10 de 

setembro próximo, em Piacenza, Itália. 

O coordenado do GIC, João Inácio, passou a palavra para a assessora do Grupo, Ir. 

Clecy Maria Baccin, que lembrou a grande acontecimento da IV Assembleia dos LMS e a sua 

importância da preparação, bem como, a responsabilidade de todos os integrantes, nesta 

preparação e o grande motivo de dar graças a Deus, pelos acontecimentos que se realizam 

durante a assembleia. 

Ir. Inêz Bordignon, Conselheira Provincial saudou os participantes, em nome, da 

Superiora Provincial e demais conselheiras e disse, embora os desafios que se apresentam é 

preciso caminhar com esperança e lembrou palavras de Madre Assunta Marchetti “Onde 

houver sofrimento e cruzes, é sinal que é  lá  onde Deus nos quer”. 

 

A reflexão sobre a “Acolhida da diversidade”, por Neires Ferrarini, coordenadora do 

Núcleo São Carlos fez memória de várias citações bíblicas dos livros do antigo testamento, 

entre elas Lv 19,34 e  Lv 25,23 , onde Deus se revela “A terra me pertence e vós sois para mim 

estrangeiros e hóspedes”, portanto, todos são incluídos. Entretanto, por várias vezes no novo 

testamento, textos nos narram que muitos estrangeiros vieram a Jesus, caracterizados por uma 

disposição maior em acolher o dom da salvação. Jesus faz de um samaritano o modelo de 

gratidão (Lc 17,18-19). No seu tempo, de Jesus nos mostrou que as diferenças culturais e 

étnicas nunca foram negadas por ELE. Daí a importância de testemunhar a vida, através de 

ações.  

Por vários momentos os participantes interagiram com situações relacionadas com a 

mobilidade humana, realidade atual, e a necessidade de mover-se, sensibilizar-se para acolher e 

atender as necessidades destes migrantes, vindos não somente de outras localidades do Estado 

ou do país, mas estrangeiros de diferentes países. O grande exemplo de acolhida e compaixão 

pelos migrantes foi demonstrado pelo fundador, o Bem aventurado João Batista Scalabrini e 

continuado por Madre Assunta Marchetti e Pe. José Marchetti. 

 

O segundo assunto da reflexão sobre a “Universalidade”, coube a Daniela Colombo de 

Jesus, que iniciou citando várias passagens bíblicas, num sentido universal, para a unidade, 

como consta em Isaias 66, 18 “Eu virei para reunir os povos de todas as nações e línguas”. Fez 

menção que no Pentecostes foi inaugurada a nova aliança. O Espírito Santo é dado a todos os 

membros e inicia a missão. O Espírito ilumina, guia e forma uma comunidade aberta a todos, 

até os confins da terra (At 2,5-11). 

Daniela fez memória do horizonte universal de Scalabrini que via no fenômeno 

migratório uma fonte privilegiada de humanidade e de cristianismo. Destacou textos sobre a 

importância da migração vista por Scalabrini, como “...abre novos caminhos ao comércio, 

facilita a difusão das descobertas...”. Daniela culminou a reflexão com símbolos e palavras 

relacionadas ao texto e que a espiritualidade é a vivência da fé no dia-a-dia e exige conversão 

constante. 
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Concluída a reflexão o grupo ocupou-se nos detalhes (viagem, material, etc) da 

preparação da IV Assembleia, que vai acontecer de 5 a 10 de setembro de 2012, em Piaceza, 

Itália.  

Isaias Pablo Klin Carlotto, Coordenador Geral fez memória de continuar rezando a 

oração comum pelo bom êxito da Assembleia e a realização das celebrações previstas na 

agenda da própria Assembleia. 

 

Caxias do Sul, 11 de agosto de 2012 

 

João Inácio Bremm 

Coordenador do Grupo Imaculada Conceição 

 

 

Ir. Nadir Contini 

Assessora do Núcleo São Carlos 
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Toda vida de Jesus foi fortemente marcada pela peregrinação, tanto 

assim que  nasceu enquanto seus pais estavam de passagem por Belém.... 

 

Irmãs e Leigos/as Missionários/as Scalabrinianos. 

Que nossos predecessores, São Carlos, Bem Aventurado João Batista 

Scalabrini, Venerável Madre Assunta e o Servo de Deus, Pe. Marchetti, 

que tão bem souberam acolher JESUS no Migrante, nos inspirem a 

continuar sua obra. 

 
 

FELIZ E SANTO NATAL 

PRÓSPERO ANO DE 2013 

 
SÃO OS VOTOS DO GRUPO IMACULADA CONCEIÇÃO 

 

João Inácio Bremm  -  Caxias do Sul -  RS – Brasil – Dezembro 2012 

 

“Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito, 
e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio; porque não havia lugar para 

eles na hospedaria.”  Lucas 2, 6-7 
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Group  Our Lady of Fatima 
 

OLF Group Report: 

LSMM 4
th

 General Assembly 

Sept 5-9, 2012 

Piacenza, Italy 

 

The Our Lady of Fatima Group has 69 effective members with around 200 Scalabrinian 

cooperators and around 500 sympathizing members serving several thousands of migrants and 

their families. 

 

Although the council of leaders of the group has not been fully functional since the 3
rd

 

provincial encounter in July of 2010, the different nucleus continue to operate at various level 

of capacity. 

 

The most dynamic is the nucleus in the Philippines. It is strong in the formation 

component of our work as Lay Scalabrinian Missionaries. It has a registered not-for-profit 

organization that gives direct services to migrants and their families.  

 

More than a half of the effective members of the Our Lady of Fatima Group are 

members of the nucleus in the Philippines. 

 

The nucleus in the Philippines facilitated the building of a sub-nucleus in the United 

Arab Emirates, in the Emirs of Dubai and Abu Dhabi. 

 

The nucleus in Canada has a strong formation component and has elected a new set of 

officers. They have regular monthly meetings and outreach to the migrants. 

 

The nucleus in Mexico has been in the forefront of assisting the MSCS sisters in 

managing the shelter for migrants which are situated in the border of the United States and 

Mexico. 

 

The nucleus in Singapore is present in the NGO or non-government organization called 

HOME. It has also facilitated the solidarity organization for migrants in Indonesia and 

Malaysia. 

 

The nucleus in India has suffered a setback and needed the support of the sisters in order 

to move on. 

 

The nucleus in Chicago, although active in advocacy actions for immigration reform, 

still need to consolidate and expand. It needs to strengthen its formation component. Prospect 

of creating several sub nucleus in other parts of the United States is very promising. 

 

The LSM-USA has just been registered as a non for profit organization in the state of 

Illinois in order to be more effective in its work for the migrants. 

 

The geographical lay-out is already a given challenge of the group but aside from that 

time and resources is a common problem.  
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It is important that the leadership of the Our Lady of Fatima Group  give more time and 

commitment in strengthening the leadership council. 

 

It is also important to generate funds and resources in the nucleus level and become 

more effective in giving direct services. 

 

It is equally important that we as Lay Scalabrinian Missionaries  facilitate the 

empowerment of migrants and their families by organizing them according to the framework of 

total human liberation and total human development. 

 

As coordinator of the group I have committed to building the LSM in the United States 

and consolidating the OLFG by resigning from my job in the hospital and giving more time to 

organizing the nucleus as well as the setting-up of the non-profit organization of the LSM-USA 

together with the setting-up of another non-profit organization, the Fellowship for Filipino 

Migrants. 

 

It is our dream that the nucleus in the US shall strategically assist in the consolidation of 

the Our Lady of Fatima Group. 
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Gruppo  San Giuseppe 

 
 

Incontro Nuclei LMS Italia 
Cinzia Sabbatici LMS  
Consigliera GSG responsabile Italia 

 
Dal 26 al 28 ottobre 2012 a Roma presso la 
casa delle suore mscs in Via Alba  abbiamo 
svolto l’incontro dei Nuclei LMS dell’Italia 
presenti a Piacenza, Roma e Reggio 
Calabria. 
L’obiettivo era riflettere insieme sulle linee 
di azione emerse nella IV Assemblea 
generale, svoltasi a Piacenza nel settembre  
passato e elaborare piani locali di  attività 
per l’anno futuro. 
Sono intervenute 3 persone da Piacenza, 6 

da Reggio Calabria, 4 da Roma  e una 
signora da Camaiore, invitata da sr. Laura. 

La mattina del 27 è iniziata con la preghiera condotta da Giuseppe Morsia (PC) a cui è seguito 
il       resoconto sulla IV Assemblea generale LMS con  testimonianze e risonanze da chi ha 
partecipato. Poi c’è stata la presentazione  del documento finale per la progettazione dei 
nuclei 
Il pranzo insieme e un breve resoconto di attività dei nuclei dall’ultimo incontro nazionale 
(2009-12)  Poi  gli appartenenti ad ogni nucleo si sono incontrati per  la programmazione 
locale   in base alle linee di azione del Documento finale. Alla fine ognuno ha presentato la 
propra programmazione agli altri. La mattina  del 28   è iniziata con una preghiera e una  
riflessione su” spiritualità scalabriniana e laici” da parte di  P.Corrado Caroli mscs. A questo è 
seguita la celebrazione eucaristica nella quale le suore Mscs hanno rinnovato i loro voti in 
occasione dell’anniversario di fondazione della Congregazione. L’incontro si è concluso con 
un pranzo insieme in cui si è fatta festa anche per questo anniversario. 
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RELAZIONE NUCLEO ROMA 2009-12 
 

FORMAZIONE:  
Realizzazione: 
Nel primo anno ci siamo orientati sulla  riflessione sulla “traditio scalabriniana” ,  gli 
elementi significativi di spiritualità emersi dalla riflessione delle tre Famiglie scalabriniane  
e la riflessione sulla “regola di vita”  LMS;  nel terzo  anno abbiamo riflettuto su vari temi di 
spiritualità scalabriniana. 
Abbiamo goduto dell’opportunità di ricevere formazione da Padri e suore scalabriniane 
presenti nella città.  
 
Difficoltà:  seguire un cammino con  testo organico comune a tutti i nuclei. 
Prospettive: ci piacerebbe seguire il manuale di formazione collegandoci con le tappe 
degli altri nuclei 

 
APOSTOLATO e ESPANSIONE MISSIONARIA: 
 
Realizzazione:  

 Il nucleo si è sempre incontrato  una volta al mese (la III domenica) dalle 16,30 fino alle 
19 presso la casa  delle suore scalabriniane inVia Alba, Roma (dove c’è il centro 
migranti); Durante il nostro incontro  è  parte rilevante lo scambio di esperienze tra 
migranti (e non)  ma sempre sul tema della migrazione. Questo è un momento 
importante di condivisione e di autoformazione.Questo ci dà occasione di 
accompagnare alcune situazioni difficili personali e comunitarie che ci sono state 
segnalate da membri del gruppo. 

 Impegno per alcune attività a favore dei migranti tra le quali il progetto sulla 
sensibilizzazione ai migranti nelle parrocchie 

 l’apertura ad altri gruppi che condividono il nostro impegno per i migranti, in primo 
luogo con il gruppo SAEL(Scalabrinian Africa and Europe Lays) 

 In particolare abbiamo iniziato a svolgere un appoggio alle suore impegnate presso un 
edificio occupato da famiglie  migranti  a Collatina(periferia di Roma)  

 Ogni anno partecipiamo alla festa dei Popoli presentando il Movimento LMS con 
dépliants allo stand suore MSCS 
 
Abbiamo invitato nuove persone e abbiamo avuto 2 nuovi membri assidui 
Difficoltà:  molti membri sono immigrati e, per impegni lavorativi anche in giorni festivi   
hanno difficoltà a combinare il lavoro con la presenza agli incontri. 
Prospettive: 

Il primo obiettivo  è crescere nella comune responsabilità e fraternità del nucleo 
condividendo anche i diversi incarichi .Il primo risultato è che il coordinamento del nucleo 
sia passato in questo anno  da una italiana(Cinzia) ad un migrante (Koffi). 
Vorremmo coinvolgere  anche  giovani nella conoscenza del carisma scalabriniano  magari 
portandoli a fare volontariato con noi  
Sviluppare attività di sensibilizzazione sulla realtà dei migranti nelle parrocchie e in altre 
occasioni che ci si possono presentare. 
Un punto importante  è continuare a  collegarci con il gruppo dei volontari del centro 
d’ascolto di Via Alba per la condivisione delle attività ma anche del carisma 

 
ECONOMIA: 
Realizzazione: ci stiamo organizzando per un fondo cassa di autofinanziamento volontario 
dei membri in attesa di iniziatiche che possano arricchirlo.  
Difficoltà: Il nucleo è costituito principalmente da immigrati che arrivano appena a 
mantenersi. Inoltre, essendo Roma una città piena di associazioni e iniziative per 
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autofinanziamento c’è una fortissima concorrenza nell’ambito del sociale e non è facile 
creare iniziative simili. 

Prospettive: Cercheremo di creare iniziative da noi autogestite o in collaborazione con 
altre associazioni . 
 
 
COMUNICAZIONE: 
Realizzazione:  
All’interno del nucleo abbiamo cercato di mantenerci in comunicazione almeno via mail 
per ricordare le date degli incontri e di altri eventi di interesse per il nucleo, oltre ad 
altre notizie di ordine pratico per i migranti. 

           All’esterno del nucleo ci siamo tenuti in comunicazione e scambio di esperienze con il             
           gruppo SAEL(Scalabrinian Africa and Europe Lays) affiancato ai padri scalabrininani. 

Nelle parrocchie dove siamo presenti in alcune occasioni abbiamo parlato del nostro  
nucleo e  

           Impegno per i migranti, in particolare in occasione della giornate mondiale migrazioni e      
           della Festa dei Popoli. 
            

Difficoltà: Anche all’interno del nucleo è stato difficile avere dei feed-back dalle 
persone alle quali inviamo i messaggi. All’esterno è difficile trasmettere un carisma così 
impegnativo e specifico. 
Prospettive :Ci riproponiamo di continuare con tenacia il lavoro svolto finora magari 
coinvolgendo più persone. 
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI REGGIO CALABRIA 
 

FORMAZIONE:  
 
Per ora  ogni componente il nucleo appartiene anche ad altro movimento 
(Mieac,Meic...) all’interno del quale fa un percorso di spiritualità. E’ risultato difficile 
individuare momenti( pur avendoli progettati) da dedicare alla formazione specifica 
sopratutto per il poco tempo libero della laica filippina . 
Pensiamo di stilare un calendario di massima che preveda un incontro  una certa 
domenica del mese  
 
APOSTOLATO: 
 
Realizzazioni:_presenza regolare nel centro d’ascolto , responsabilità nel settore 
indumenti, visita alle famiglie, accompagnamento situazioni migratorie particolari, 
scuola d’italiano per migranti, commissione migrantes, collaborazione con la parrocchia 
scalabriniana di S.Agostino e Fondazione Migrantes, Festa dei popoli, giornata delle 
migrazioni, Natale multietnico, accompagnamento comunità cattolica filippina, 
partecipazione ai luoghi di riflessione e decisione come voce dei migranti,corso per 
badanti in collaborazione con l’Associazione medici cattolici  
Difficoltà:per mancanza di fondi abbiamo rinunciato al concorso per le scuole sul tema 
della giornata delle migrazioni, pur credendo moltissimo nel valore di questa iniziativa 
che permette di avvicinare e sensibilizzare le giovani generazioni  
 
ECONOMIA: 
 
Realizzazioni:Non abbiamo preso decisioni sulla questione  
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COMUNICAZIONE: 
 
Realizzazione: diffusione abbastanza capillare delle iniziative, articoli sull’Avvenire di 
Calabria( periodico diocesano)  
 
ESPANSIONE MISSIONARIA: 
 
Realizzazione: incontro con alcune persone cui abbiamo presentato la ricchezza del 
carisma di Mons.Scalabrini ,incontro con  gli insegnanti d’italiano per stranieri per un 
confronto e collaborazione  
Prospettive: _si è impostato il lavoro per costruire un coordinamento fra tutti gli 
insegnanti di italiano  e quelli che si dedicano al sostegno scolastico dei figli di 
immigrati_ ; a settembre ci siamo impegnati per un corso di formazione guidato da un 
professore, già volontario  a favore dei migranti, esperto nell’insegnamento d’italiano 
per stranieri  
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI PIACENZA 

 
Carissimi Laici Missionari Scalabriani,  
dopo la IV Assemblea Generale svoltasi a Piacenza dal  05 al 9 settembre 2012  con i 
coordinatori abbiamo ritenuto opportuno incontrarci a Roma dal 26 al 28 ottobre  con i gruppi 
italiani (Piacenza, Roma e Reggio Calabria)  per illustrare le linee principali discusse nella IV 
Assemblea Generale e soprattutto stabilire i programmi per i prossimi  tre anni di attività. 
Dall’incontro sono uscite alcune linee guida che serviranno a ogni singolo gruppo in autonomia 
e in continuo confronto a realizzare i vari progetti, tra cui è emersa la necessità prioritaria nella 
Formazione, prima dei Formatori per ogni singolo gruppo e poi di ogni membro e  
simpatizzante utilizzando la Prima Tappa (già tradotta in italiano). 
 
Come Nucleo Madre Assunta di Piacenza abbiamo preparato un programma di incontri 
mensile durante i  quali la prima parte sarà dedicata alla preghiera e la seconda parte alla 
formazione con l’aiuto di slyde e approfondimenti. 
 
Il 07 dicembre 2012 ci siamo incontrati nella Cappella delle Suore Scalabriniane per una 
Veglia a Maria Immacolata mentre dal mese di gennaio 2013 inizieranno i nostri incontri di 
formazione. 
Vi riporto i punti più salienti del libretto predisposto per il nostro incontro,  
 

1. MARIA, DONNA ACCOGLIENTE 
Santa Maria, donna accogliente, aiutaci ad accogliere la 

Parola nell’intimo del cuore. A capire, cioè, come hai saputo fare tu, 
le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa alla porta per 
intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra solitudine. Non 
entra in casa per metterci le manette, ma per restituirci il gusto 
della vera libertà. 

Santa Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù 
deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo 
reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra morte la quiete fiduciosa 
di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta 
sereno. Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti 
nel cuore per tutta la vita. Compi su di noi i rituali delle ultime 
purificazioni. E portaci, finalmente, sulle tue braccia davanti 
all’Eterno. 

Perché solo se saremo presentati da te, sacramento della 
tenerezza, potremo trovare pietà. 

T - Amen. 
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2. MARIA, DONNA IN CAMMINO 
Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non 

abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare. Siamo più veloci di 
te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull’asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. 

Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli 
accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei 
crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell’aria. 
  

3. MARIA, DONNA DELL’ATTESA 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare: ci sentiamo purtroppo più figli del 

crepuscolo che profeti dell’avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani 
annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te 
mattiniera possiamo svegliare l’aurora. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. 
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. 
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E il Signore che viene, 
Vergine dell’Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano. 

T - Amen. 
  

4. MARIA, DONNA DI FRONTIERA 
Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo affascinati da questa tua collocazione che ti vede, nella 

storia della salvezza, perennemente attestata sulle linee di confine, tutta tesa non a separare, ma a 
congiungere mondi diversi che si confrontano. 

Tu stai sui crinali che passano tra Antico e Nuovo Testamento. Tu sei l’orizzonte che congiunge le 
ultime propaggini della notte e i primi chiarori del giorno. Tu sei l’aurora che precede il Sole di giustizia. 
Tu sei la stella del mattino. In te, come dice la lettera ai Galati, giunge «la pienezza dei tempi» in cui Dio 
decide di nascere «da donna»: con la tua persona, cioè, si conclude un processo cronologico centrato 
sulla giustizia, e ne matura un altro centrato sulla misericordia. 

Ebbene, «nell’ora della morte», come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla nostra solitudine. 
Sorveglia le nostre agonie. Non muoverti dal nostro fianco. Sull’ultima linea che separa l’esilio dalla 
patria, tendici la mano. Perché, se sul limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu, passeremo la 
frontiera. Anche senza passaporto. 

T - Amen. 
 5. MARIA, DONNA FERIALE 

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo della teologia non è quello 
che ti pone all'interno della Bibbia o della patristica, della spiritualità o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. 
Ma è quello che ti colloca all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e 
preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua 
naturale femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni. 
Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell'epopea, e insegnaci a considerare la vita 
quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza. 
Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo sperimentare come te l'abbandono alla volontà 
di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore. 
E torna a camminare discretamente con noi, o creatura straordinaria innamorata di normalità, che prima 
di essere incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra. 
 PREGHIERA FINALE 
  
Insieme 
  
Santa Maria, donna del pane, chi sa quante volte all'interno della casa di Nazaret hai sperimentato pure 
tu la povertà della mensa, che avresti voluto meno indegna del Figlio di Dio. E, come tutte le madri della 
terra preoccupate di preservare dagli stenti l'adolescenza delle proprie creature, ti sei adattata alle 
fatiche più pesanti perché a Gesù non mancasse, sulla tavola, una scodella di legumi e, nelle sacche 
della sua tunica, un pugno di fichi. 
Tu, la cui immagine, quasi fosse un amuleto, pietà di madre o tenerezza di sposa nasconde 
furtivamente nel bagaglio dell' emigrante o nella valigia di chi affida al mare la sua vita in cerca di 
fortuna, tempera le lacrime dei poveri ai quali è divenuta troppo amara la terra natale. Alleggerisci la 
loro solitudine. Non esporli all'umiliazione del rifiuto. Colora di speranza le attese dei disoccupati. E 
raffrena l'egoismo di chi si è già comodamente sistemato al banchetto della vita. Perché non sono i 
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coperti che mancano sulla mensa. Sono i posti in più che non si vogliono aggiungere a tavola. 
Che i conti in banca non bastano a renderci contenti. Che la tavola piena di vivande non sazia, se il 
cuore è vuoto di verità. Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati san privi di sapori. 

Quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle nostre dispense stracolme di beni, muoviti a 
compassione di noi, placa il nostro bisogno di felicità, e torna a deporre nella mangiatoia, come quella 
notte facesti a Betlem, il pane vivo disceso dal cielo. Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più 
fame in eterno. Amen 
  
Per intercessione di Maria Immacolata, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna 

 
Con la speranza che il piccolo Gesù riporti pace e serenità in ogni luogo, in 

ogni famiglia e in ogni comunità 
 

il Gruppo San Giuseppe augura a tutti i Laici e le Laiche Scalabriniane di 

tutto il mondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“ Il  Verbo si è fatto carne ed è venuto ad 

abitare in mezzo a noi: 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria”  

(Gv 1, 14) 
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Cronogramma attività 

Nucleo St. Othmar di San Gallo 

Laici Missionari Scalabriniani 2012 

 

 

DATA EVENTO PER CHI SCOPO LUOGO 
 

15.01.12 

17.01.12 

24.01.12 

31.01.12 

07.01.12 

14.02.12 

14.02.12 

19.02.12 

21.02.12 

28.02.12 

06.03.12 

13.03.12 

20.03.12 

27.03.12 

24.04.12 

06.05.12 

08.05.12 

15.05.12 

22.05.12 

29.05.12 

03.06.12 

05.06.12 

10.06.12 

25.09.12 

09.10.12 

16.10.12 

23.10.12 

 24.10.12 

 30.10.12 

 06.11.12 

 13.11.12 

 20.11.12 

 27.11.12 

 04.12.12 

 11.12.12 

 18.12.12 

Riunione Odasc 

Apertura incontri 

Incontri anziani 

Incontri anziani 

“               “ 

“               “ 

“               “ 

Riunione LMS 

 Incontri anziani 

“               “ 

“               “ 

  “               “ 

  “               “ 

Gita 

Apertura incontri 

ODASC 

Incontri anziani 

Incontri anziani 

Incontri anziani 

   “ 

 LMS  

Incontri anziani 

Incontri anziani 

Gruppo Scalabrini 

  “ 

  “ 

  “ 

Riunione LMS 

Gruppo Scalabrini 

     “ 

     “ 

     “ 

     “ 

     “ 

     “ 

     “ 

Comitato 

Tutti 

Tutti 

Tutti 

   “ 

   “ 

   “ 

LMS 

 Tutti 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

Membri  

   “ 

   “ 

   “ 

    

   “ 

   “ 

 

 

Tutti 

 

 

Membri 

Chiusura conti 2011 

Varie attività 

Tombola 

Ginnastica 

Stato Sociale 

Ballo 

Pizza 

Vedi ODG 

Pranzo 

Tombola 

Varie Attività 

Ginnastica 

Tombola 

 

  Ballo 

  riunione 

  Varie 

  Varie 

  Pranzo 

  Tombola 

   Riunione 

3 volontari all’estero 

  Grigliata 

Incontri del martedì 

Pizza 

Incontri del martedì 

   “ 

 

  “ 

  “ 

  “ 

  “ 

  “ 

  “ 

  “ 

Pranzo di Natale 

c/o Sr. Celina  

Offenes Haus 

Offenes Haus 

Trevex 

Offenes Haus 

Offenes Haus 

Rist. Elba 

c/o Sr Celina      

Offenes Haus 

Offenes Haus 

Offenes Haus 

Trevex 

Offenes  

Rapperswil 

Offenes Haus 

Sr. Celina 

  “  

  “  

  “ 

  “ 

Hospiz 

Offenes Haus 

Hospiz 

Offenes Haus 

Pizzeria Elba 

Offenes Has 

  “ 

Waldstrasse 

Offenes Haus 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

   “ 

Waldstrasse 

 
 

 



 31 

Gruppo San Giuseppe 
 
Ed ecco che anche quest’anno è giunto a termine. Guardandoci 

indietro possiamo dire che di cose ne abbiamo fatte molte. Le 

varie iniziative intraprese in Calabria, a Roma, a Piacenza, a 

San Gallo ecc. sono servite ad incrementare non solo il gruppo 

dei LMS, ma anche a portare un po’ d’amore e di calore umano 

a MIGRANTI. 

 

Il 9 di settembre 2012 si è conclusa la IV Assemblea generale dei 

LMS tenutasi a Piacenza e posso dire che è stata un vero successo, anche se non 

sono venute a mancare piccole divergenze e discussioni, ma ciò è più che 

naturale. 

 

A tutti i partecipanti e gli organizzatori un ringraziamento di cuore: cosa si 

farebbe senza il lavoro gratuito di tanta gente che mette a disposizione il proprio 

tempo libero affinché si possa mandare avanti il discorso e i principi sclabriniani? 

 

Il 26 e 27 ottobre 2012 abbiamo avuto una riunione del Gruppo San Giuseppe a 

Roma e per la prima volta ci siamo messi in comunicazione tramite skype con 

quelli che non potevano presenziare. La videoconferenza ci ha dimostrato che è 

possibile poter  comunicare anche se non si è presenti sul luogo. Penso che ciò sia 

uno strumento efficace del quale dobbiamo farne uso sempre più spesso. 

 

 

Per il prossimo anno mi auguro che i vari Nuclei si consolidino maggiormente e 

che prima della redazione del notiziario mi mandino una relazione del loro 

gruppo in modo tale da poter riferire anche agli altri sulle attività svolte e su 

quelle in previsione. 

 

Si avvicina il Santo Natale e ricordiamo ancora una volta che intorno a noi non 

c’è solo chi festeggia e riceve regali, ma chi per un motivo o per un altro non ha 

niente o poco. Ricordiamo e preghiamo anche per tutti quelli che passeranno il 

Santo Natale soli e/o lontani dalle famiglie. 

 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 

 

 Fernand  perpignan 

Conselheiro Geral -LMS   

Coordinatore - GSG 
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Grupo  Cristo Rei 
 

Haitianos no Brasil – informativo LMS 

  
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem promovendo a celebração anual  da 

Semana do Migrante  (17 a 24 de junho) , fomentando assim a acolhida aos migrantes que 

chegam para sua inserção na comunidade e acompanhando as famílias que partem, 

principalmente para o exterior. 

           Hoje, estamos recebendo um bom número de haitianos, nossos irmãos migrantes, que 

perderam casas, familiares, pertences e quase sua identidade após o terremoto de 2010 no Haiti 

onde morreram aos  milhares ficando desabrigados, sem possibilidades de vida, e de trabalho. 

Mai de  6 mil  já receberam o visto humanitário de permanência no Brasil. No Rio Grande do 

Sul já estão nas cidades: Bento Gonçalves, Porto Alegre, Gravataí, Marau,  Caxias do Sul, 

Sarandi, Vale Real e Rio Grande. 

            A Assembléia Legislativa do Estado recebeu haitianos em audiência e projeta políticas 

públicas para facilitar adaptação “Propomos políticas públicas, como estudo da língua 

portuguesa, ingresso na universidade e a capacitação deles para poder trazer os familiares.” 

Deputado Mike Breier. 

            Em nossa realidade de Bento Gonçalves, empresários abrem suas portas, também pela 

falta de operários e de estabilidade dos mesmos nas diversas empresas. 

           É de nosso conhecimento que empresas como Concresul e Matitel Compensados 

Anatômicos juntas contam com um bom número de migrantes haitianos. 

           Conhecendo esta 

dolorosa realidade o Núcleo de 

Leigos Missionários 

Scalabrinianos, Bom 

Samaritano de Bento 

Gonçalves incorporou o 

espírito Scalabriniano: visitou 

a Empresa Matitel, dialogou 

com a empresária e com 

alguns haitianos de modo a 

ajudá-los a se inserirem nos 

diversos âmbitos da sociedade: 

entregamos doações como: 

cobertores, agasalhos e 

calçados, pois sabemos que 

aqui o inverso é rigoroso e de 

onde vieram não existe inverno. 

 

             Estamos no aguardo de um novo contato com a Empresa Concresul para podermos ver 

a realidade e ajudá-los em suas necessidades. 

                                                           

                                                                     João Aristides 

        Conselheiro Geral -  LMS   

Coordenador - GCR 
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PEREGRINAÇÃO ANUAL AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE CARAVÁGIO  

FARROUPILHA – RS – BRASIL  

GRUPOS IMACULADA CONCEIÇÃO E CRISTO REI 

 

RETIRO DOS LMS EM CARAVAGGIO 

  

    Este retiro, trouxe para 

nosso grupo de Anta Gorda, 

momentos bem significativos 

pois todos nós desejamos 

acalentar e aprofundar 

encontros que venham saciar a 

sede “Daquele” que faz a 

diferença por nós. 

    Naquela manhã saímos 

daqui de Anta Gorda com 

aquela vontade de aproveitar o 

máximo e acolher em nós as 

mensagens do retiro e fazê-las 

frutificar no ambiente em que 

vivemos. 

    Queremos expressar nosso agradecimento a todos, mas de modo especial a quem se 

empeenhou e fez com que este acontecimento se realizasse mais uma vez. 

    Nosso Obrigado de coração à você Pablo Carlotto que nos incentiva a prosseguir sempre. 

Seu exemplo nos empolga e entusiasma. 

  

 

 “Todo encontro construtivo nos enriquece e ste retiro em Caravaggio dos LMS, nos fez ainda 

mais comprometidos e confiantes em nossa missão scalabriniana. Temos certeza que Jesus 

Peregrino caminha conosco e nos aponta a direção certa “Ide e sede meus mensageiros”. 

Quero dizer a todos os que se empenharem para que este retiro desse certo que: Deus vos dê 

sempre garras e muita coragem de levar adiante este empreendimento em favor dos que 

necessitam de uma mão estendida” ”. (Irmã Maria Antônia Piccinini) 

 

  

    “Gosto muito de participar dos encontros dos LMS em Caravaggio todos os anos, pois saio 

desse encontro sempre mais firme na fé e com o espírito scalabriniano aceso dentro de mim. 

Agradeço a todos vocês que fazem desse encontro a verdadeira alegria de ser um Leigo 

Missionário Scalabriniano” (Felipe Oneda Polese) 

 

  

    “Gostei muito de participar deste encontro, tendo a missão como fundamental onde nos 

fortalecemos na fé. Que bom que mais pessoas estão se engajando e fazendo parte deste 

grupo”. (Lucimara Pitol) 

  

    “Foi um encontro muito espiritualizado, nos entregamos com muito amor ao trabalho dos 

leigos. Depois desse encontro nos empenhamos muito em prol dos migrantes.” (Eliandra de 

Souza) 
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MOVIMENTO LMS PRESENTE NA ÁREA METROPOLITANA DE 

PORTO ALEGRE – RS - BRASIL 

 

Nós Leigos Missionários Scalabrinianos da Região Metropolitana participamos da 

Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Porto Alegre junto aos trabalhadores da construção 

do Estádio da Arena do Grêmio convite feito pela Direção da Construtora OAS da Bahia. 

Os operários migrantes são provenientes de vários estados da Região Norte, Nordeste e 

Centro Oeste do Brasil. 

Estamos participando junto a estes migrantes: 

Celebração do Natal (22/12/2011) e Páscoa (4/4/12) no local de trabalho. Com a participação 

de 2.300 trabalhadores e dirigentes da Construção. Durante a celebração do Natal houve uma 

encenação de Jesus. Foi um momento muito significativo que emocionou os presentes e foi 

entregue um cartão da mensagem natalina e na Páscoa foi entregue um crucifixo a cada 

trabalhador, simbolizando a identidade do cristão. Este símbolo representa a presença de Deus 

que continua naquele ambiente de trabalho e o desejo de que “todos tenham vida e a tenham em 

abundância” . A construtora nos forneceu o endereço dos alojamentos dos trabalhadores em 

diversos municípios da região e através da Pastoral dos Migrantes, estamos visitando os 

mesmos e as paróquias próximas dos alojamentos para que os acolham e se sintam valorizados 

e integração na comunidade. A Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil promove a 27 ª 

Semana do Migrante de 17 a 24 de junho, fomentando assim a acolhida aos migrantes que 

chegam para a sua inserção na comunidade. Como LMS queremos viver o chamado vocacional 

do Batismo no empenho missionário com os migrantes. Busquemos com empenho a mensagem 

do evangelho: “era migrante e me acolhestes” (Mt 25,35). 

Miguel Volmar  
Coordenador do Núcleo Scalabrini de Alvorada 
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Atividades Realizadas pelos Leigos do Núcleo João Batista Scalabrini a partir 
de Setembro/2012 

Núcleo João Batista Scalabrini - Alvorada/RS 

 

 Os Leigos Missionários Scalabrinianos do Núcleo João Batista Scalabrini de Alvorada 

/RS, realizaram diversas atividades e encontros durante o ano de 2012, mas o que será descrito 

abaixo são participações dos Leigos Missionários em muitas atividades da Paróquia onde estão 

inseridos, do Vicariato da Arquidiocese de Porto Alegre, bem como participação em atividades 

externas, todas estas a partir de Setembro/2012, período este que ocorreu a IV Assembleia 

Geral dos LMS. 

16/09 - Em 16 de Setembro/2012, reuniram-se todos os LMS do Núcleo João Batista 

Scalabrini, o Coordenador e a Irmã assessora, para mais um encontro de Leigos, encontro este, 

que ocorre uma vez por mês. Na ocasião foi apresentado, através de uma das Leigas que 

participou da IV Assembleia Geral, uma breve contextualização do que ocorreu nesta 

Assembleia em Piacenza/Itália, também foram mostradas imagens e fotos dos principais 

momentos vividos com tamanha intensidade por todos os Leigos, Irmãs e demais pessoas que 

estiveram presentes neste grande encontro. 

 

22/09 - Leigos dos Núcleos João Batista 

Scalabrini e Bom Samaritano, juntamente com 

Irmãs assessoras participaram do 1º Seminário de 

Mobilidade Humana com o Tema: Tendências e 

desafios no Brasil e no RS. Tal evento ocorreu no dia 

22 de Setembro/2012, no auditório do Palácio do 

Ministério Público. 

 

 

11/10 – Participação dos Leigos na Abertura 

do Ano da Fé na Catedral Metropolitana de Porto 

Alegre/RS, lembrando os 50 anos do Concilio 

Vaticano II, onde este nos trouxe a luz para nossa 

Igreja.  
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12/10 – Leigos Missionários Scalabrinianos uniram-se em Fé na 19º Romaria de Nossa 

Senhora Aparecida em Alvorada/RS, onde na Santa Missa nos foi lembrado as palavras de Sua 

Santidade o Papa Bento XVI, que disse “Nossa Senhora esteve presente no cenáculo com os 

Apóstolos quando eles estavam esperando por Pentecostes. Que ela seja nossa mãe e guia. Que 

ela nos ensine a receber a palavra de Deus, a valorizá-la em nossos corações como ela fez com 

sua vida... 

 

28/10 – Os LMS de Alvorada também estão inseridos no Serviço de Animação 

Vocacional da Paróquia, neste serviço temos além dos Jovens o Grupo de Coroinhas, onde o 

responsável por este grupo é um dos leigos. No dia 28 de Outubro ocorreu no Seminário de 

Gravataí/RS através da Arquidiocese e do Vicariato um grande encontro de Coroinhas 

envolvendo todas as paróquias da Diocese. Neste evento os leigos e a irmã assessora se 

sensibilizaram e participaram juntos do Encontrão, auxiliando em todas as atividades com as 

crianças. 

03/11 - Os Jovens Missionários Scalabrinianos de Alvorada (JMS), juntamente com os 

Jovens Conhecendo Cristo (JOCC), estiveram presentes em um dos eventos realizados pelo 

Vicariato de Gravataí/RS no dia 03 de novembro/2012, 

momento de muita Fé na Celebração de acolhida da 

Cruz Peregrina e do Ícone de Nossa Senhora. Também 

participaram neste encontro os Leigos Missionários 

Scalabrinianos e a Irmã assessora, todos bastante 
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envolvidos e com o mesmo olhar da Igreja voltados para a juventude. 

10/11 – Mais um grande encontro envolvendo os Jovens Missionários Scalabrinianos e 

o Grupo de Jovens Conhecendo Cristo, desta vez o evento foi regional e se deu na Cidade de 

Santa Maria/RS. Tais encontros ocorreram em preparação a Jornada Mundial da Juventude que 

acontecerá dos dias 23 de Junho à 31 de Junho de 2013 no Estado do Rio de Janeiro. 

Participaram juntamente com os jovens e com os leigos, um número expressivo de Irmãs 

Scalabrinianas e postulantes. 

 

 

18/11 – Realizado a ultima reunião do ano de 2012, neste encontro houve trocas sobre a 

experiência missionária de cada um, bem como uma avaliação por escrito sobre o Núcleo e o 

papel dos leigos dentro do Carisma Scalabriniano, onde através de perguntas já elaboradas pela 

Irmã assessora, foi solicitado que cada leigo respondesse de forma bem objetiva tais 

questões. Também tivemos neste encontro a 

presença de 04 novos integrantes ao Núcleo. Por 

fim houve o encerramento com uma pequena 

confraternização dos presentes e o agendamento 

da data para o Encontro dos Núcleos do Grupo 

Cristo Rei que ocorrerá no dia 23 de Fevereiro de 

2013 em Canoas/RS no Centro Madre Assunta. 

 

27/11 – Os LMS do Núcleo de 

Alvorada participaram no Encontro entre as Pastorais Vocacionais do 

Vicariato de Gravataí/RS juntamente com os Seminaristas do Seminário de Viamão/RS, onde 

durante a Celebração da Santa Missa ocorreu a instalação do COMISE – Comissão Missionária 

de Seminaristas. 
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08/12 – Presença dos LMS na Ordenação Presbiterial do Diácono Maico Pezzi dos 

Santos, prestigiando todo o seu trabalho e dedicação, seu testemunho é pautado na verdade, na 

transparência e na alegria que o Senhor lhe dá 

desde o momento que dispôs a 

segui-lo. “Optar por Jesus Cristo 

não foi uma tarefa fácil ontem, e não 

é hoje. Exige que rompamos com 

velhos costumes, com velhas crenças, 

com nosso jeitinho de fazer as coisas. É 

necessário um caminho de 

discernimento, de um encontro pessoal e 

autêntico com Jesus, que nos aponta o 

caminho e nos ensina como o seguir sem 

exceções.” 

 

10/12 – Reuniram-se no Centro de Referência da Assistência Social do município de 

Alvorada - CRAS, os técnicos do referido Centro juntamente com um LMS, no qual também é 

referência no município em relação  a assistência social. Neste encontro foi explicitado sobre o 

Movimento dos LMS, sobre a missão das Irmãs MSCS, e do Carisma Scalabriniano que 

caracteriza-se no serviço ao migrante. Sendo Alvorada uma cidade considerada migratória, com 

uma população de 211.276 habitantes, destes a maioria são migrantes de outros municípios 

e/ou estados, é um município com o maior índice de vulnerabilidade social, 

famílias extremamente miseráveis sem renda alguma. Estas 

famílias quando chegam ao município procuram o CRAS 

que é a porta de entrada para possíveis encaminhamentos, 

isto quando conseguem algum tipo de encaminhamento.   

Sendo o nosso Carisma “serviço ao migrante, 

pobres e necessitados”, pensou-se então em uma parceria 

juntamente com o CRAS, no sentido de repassar para o 

Núcleo dos LMS quem são as famílias que migram para 

o município e que se encontram em vulnerabilidade social, informando nomes, 

endereços e um breve relato do contexto que envolve tais famílias. Pois a partir destas 

informações, os LMS se reunirão, irão fazer uma visita a estas famílias, após organizarão um 
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plano de ação a fim de viabilizar a melhor forma de auxiliar estas pessoas dentro de suas 

necessidades. 

Ficou acordado com a equipe do referido Centro que tal parceria se dará a partir de 

Fevereiro/2013, bem como será realizado reuniões sistemáticas a fim de repassarem novas 

informações para os leigos, pois os técnicos permanecerão acompanhando as famílias no intuito 

de verificar se as mesmas evoluíram ou não. 

Marlene Dietrich da Silva  

            Leiga Missionária Scalabriniana 

 

 
Relatóorio annual dos Leigos Scalabrininanos, 2012 

Ubuntu Madre Assunta 

 

Objetivo:  
Os leigos Scalabrinianos  - Ubuntu Madre Assunta, tem como ojetivo, buscar a 
integração entre migrantes e refugiados com a comunidade local criando um espírito 
de solidariedade, paz, esperança e respeito pela vida através dos princípios 
evangélicos e espiritualidade Scalabriniana.  
 
Comite dos Leigos Scalabrinianos: 
Cordenadora: Ivete Ngoy 
Vice-cordenador: Joseph Kakese 
Tesourera: Phindile Macheola 
Secretária: Tendeka Geumbi  
Formação: Adrianne Nzala  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membros:  
Agnes Makaringe, Boston Muase, Mariquinha Hadebe, Adilia de Sousa, Tandy 
Ndlovu, Portia Ncube, Memory Ntemba, Charity Ncube, Annie Mbombo, Marivic Mall. 
No ano de 2012 tivemos 6 membros que se integraram ao grupo: Portia, Memory, 
Adrianne , Boston, Charity and Marivic e 2 integrates que deixaram o grupo: Lucy 
Bazambanza and Grace Ndlovu. 
Ubunto Madre Assunta – Leigos Scalabrinianos apresenta o relatório annual de 2012 
tendo presente as seguintes dimensões:  
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Espiritualidade:  

 O grupo se encontra para rezar a cada 

duas semanas nas terças-feiras das 9am 

às 10am e quando há necessidade o grupo 

se reúne para rezar pela situação ou 

intenção. 

 Aconselhamento familiar e Orientação 

espiritual. 

 O grupo organiza missas com a espiritualidade scalabriniana em diferentes 

Paróquias. 

 Oração e celebração em comemoração ao dia do fundador e cofundadores. 

 Preparação de batizados a crianças refugiadas.  

 
 
 
 
 
 
 
Trabalho Pastoral:  

 Suporte financeiro para ajudar migrantes na 

reunificação familiar. 

 O grupo providencia espaço para necessidades básicas 

de higiene pessoal, buscando em primeiro lugar 

recuperar a dignidade humana do migrante. 

 Visita e acompanhamento a 13 famílias migrantes 

residentes em montanha tendo como abrigo árvores. 

 Assistência a emergências ajudando levar migrantes a clínicas ou escrevendo 

cartas de referencias para hospitais.  

 Assistência e orientação a migrantes indocumentado.  

 Colaborar na reconstrução dos “barracos” após fortes chuvas 

ou quando são despejados pela polícia por viverem em 

locais clandestinos. 

 Providenciar possibilidade para as crianças frequentarem 

creche ou escola.  

 Apoio financeiro a três estudantes, que através do albergue 

Bienvenu realizaram o curso de corte e costura, com 

tratamento ocular.  

 Distribuição de alimentos, roupas e cobertores. 

 Através do Albergue Bienvenu, foi oferecido curso de 

artesanato à jovens que moram na periferia.  

 Orientação e acompanhamento individual para migrantes 

com HIV positivos para conscientizar a iniciarem o tratamento 
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através das clínicas locais. 

 Apoio emocional e ajuda em funeral e a famílias. 

 Grupo familiar de oração. 

 Visitas hospitalar e domiciliar para doentes e apoio à família. O grupo sempre 

dispõe de um membro que fica responsável em acompanhar à família ou 

indivíduo.  

Formação:  

 Estudo sobre a vida de Scalabrini com Padre 

Sergio Durigon, Ir. Melanie e Ir. Maria. 

 Estudo bíblico. 

 Estudo sobre o Carisma e Espiritualidade 

Scalabriniana com Ir. Melanie e Ir. Maria. 

  Formação litúrgica com apoio do Departamento de liturgia da Arquediocese de 

Johannesburg.  

 Estudo das diretrizes dos leigos Scalabrinianos. 

 eparação e feedback sobre a IV Assembleia dos Leigos Scalabrinianos. O 

mesmo foi uma luz para o gruo renovando o espírito do mesmo e criou novas 

motivações 

Celebrações:  

 Dia dos Refugiados. 

 Dia da Mulher.  

 Dia da Herança cultural.  

 Natal com crianças 

refugiadas em parceria 

com Sophia Town e Saint Ninians. 

 Comemoração ao dia dos fundadores e aniversário da congregação das irmãs 

Scalabrinianas. 

 Batismo de 4 crianças refugiadas, organização e preparação para os mesmos. 

 Profição dos votos de um dos membros: Adilia de Sousa 

Reuniões: no decorrer do ano o grupo realizou 24 reuniões regulares e 4 reuniões 
extraordinárias tendo como convidados especiais Pe. Sergio Durigon e Padre Gerardo 
Garcia.  
Arrecadação de fundos:  
No decorrer deste ano, arrecadação de fundos tem sido uma das grandes dificuldades 
que como leigos temos enfrentado. A maior parte do grupo são trabalhadores do 
Albergue Bienvenu. É através do albergue que recebemos grande maioria das 
doações que dão suporte a missão que o grupo vem realizando na comunidade.  
Temos recebido alimentos, roupas e cobertores de diferentes organizações que tem 
ajudado muito em momentos de emergências podendo assim serem supridas 
necessidades básicas dos migrantes e refugiados que acompanhamos. 
Até o momento o grupo não possui uma conta ou valores monetários, o mesmo têm 
sempre ajudado através dessas doações que recebem e quando necessário ajudar 
financeiramente em alguma emergência o grupo tem feito coletas entre os membros.  
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Planos futuros:  

 Necessidade de material em inglês para aprofundar espiritualidade e carisma 

do leigo Scalabriniano. 

 Continuar estudando as Diretrizes do Movimento. 

 Despertar uma mentalidade crítica e consciente na comunidade no intuito de 

romper com estigmas e atitudes xenofobicas. 

 Criar uma conta Bancária para os leigos. 

 Iniciar arrecadação de fundos para o representante dos leigos na próxima 

assembleia assim como suprir as necessidades do grupo. 

 Presentar o grupo ao Arcebispo para que o mesmo seja reconhecido 

oficialmente. 

 Continuar com as reuniões de forma regular. 

Desafios:  

 Um dos grandes desafios é o acesso a material em português quando a grande 

maioria dos membros dominam a língua inglesa e não portuguesa. 

 Arrecadação de fundos de forma que o grupo seja independente para suprir as 

próprias necessidades. 

 Expandir o trabalho dos leigos em Paróquias com um número significativo de 

migrantes e refugiados. 

 Acesso a tecnologias por membros do grupo. 

Sonho: 
Sonhamos encontrar com os demais grupos de leigos presente nos países africanos 
onde estão presente as irmãs Scalabrinianas como: Moçambique, Angola, República 
Democrática do Congo e África do Sul. 
 
Nota: Ubuntu é uma filosofía sulafricana ligada a solidariedade e lealdade; 
proveniente do zulú e xhosa e se pode traducir como “humanidade para com os 
outros” ou  “sou porque nós somos”. 
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NOTICIAS – NÚCLEO BOM SAMARITANO DE BENTO GONÇALVES 

 

 No dia 01 de dezembro realizou-se o casamento 

da leiga GIOVANA DE OLIVEIRA com VAGNER 

MINOZZO secretária do núcleo e tesoureira do 

Grupo Cristo Rei. 

 

 No dia 04 de novembro, dia de São Carlos, 

convidados pela Superiora Provincial, Irmã Maria 

do Rosário Onzi, membros do núcleo, animaram a 

celebração Eucarística televisionada, no Santuário 

de Caravággio , por ocasião do encerramento do 

encontro das Irmãs da Província Cristo Rei e 

Imaculada nos dias 02 a 04 de novembro. 

 

 João Aristides e Salete Del Sant de Oliveira 

participaram do 1º Seminário de 

Mobilidade humana- Tendências e 

Desafios no Brasil e no RS em 

Porto Alegre no dia 22 de 

outubro/12 

 

 Participação da IV Assembleia 

Geral do Movimento em Piacenza-

Itália nos dias 05 a 09 de 

setembro- João Aristides. 

 

 Pela divulgação do nosso trabalho através dos meios de comunicação no mês de 

setembro em diante recebemos muitas doações de utensílios domésticos, 

edredons, móveis, armários, roupas de cama e 

brinquedos  que serão doados para crianças migrantes 

e pobres no Natal.   

 

 Participação de Salete Del Sant e João Aristides no 

Curso de Teologia para Leigos em seu segundo 

ano de realização cuja conclusão será em 2013. 

 Há entre Bento Gonçalves e Garibaldi em 

média 200  (duzentos) haitianos que estamos 

em contato direto, encontram-se bem adaptados com nossa realidade, mensalmente  
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 enviam dinheiro aos familiares no 

Haiti, lamentamos , porém, que os 

Bancos encarregados dos envios estão 

explorando nos custos das remessas. 

 

 

 Os membros dos núcleos estão 

acompanhando um grupo de senhoras 

haitianas e mais umas 20 (vinte) 

famílias que estão em Bento 

Gonçalves, com utensílios, agasalhos, 

roupa de cama, calçados e alimentos. 

 

 

 No dia 19 de dezembro, para 

encerramento do ano de 

2012 , teremos uma 

celebração e 

confraternização do Natal 

com todos os membros  

efetivos ,Irmã Assessora, 

colaboradores, simpatizantes 

no Colégio Medianeira às 

15h.30m. 

 

 

Bento Gonçalves, 13 de dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

Giovana de Oliveira Minozzo 

Secretária do núcleo 
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MENSAGEM  DE   NATAL 

E TEMPO  DE  SEMEAR... 
 
 
 
 
 
 
 

A terra está carente e fértil . . . 

 

 

 

 

 

 

Arregacemos as mangas,  e preparemos o solo, lancemos as sementes: como Jesus 

fora delicadamente colocado no seio da Virgem Maria, e assim transformou-se no 

maior e mais belo fruto que a humanidade pode contemplar... 

 

NESTE TEMPO FÉRTIL,Também somos convidados a lançar as sementes da 

paz, do perdão, da misericórdia, da igualdade, da acolhida e da solidariedade,  e 

todas  as SEMENTES d0 bem que necessitam germinar e produzir frutos que 

certamente serão colhidos nas bem-aventuranças. 

 

Que  Jesus,   Maria e José transforme os nossos corações Na gruta do nascimento 

,numa manjedoura repleta de ternura e que a luz natalina brilhe para SEMPRE. 

FELIZ NATAL! 

 

João Aristides 

Coordenador – GCR 

Conselheiro Geral - LMS 

 

Bento   Gonçalves   Dez/201 
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Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
 

 

ACONTECEU EM CAMPO GRANDE – MS  

 

 

No dia 08 de dezembro de 2012, em Campo Grande – MS, na Comunidade 

São Geraldo bairro Piratininga, as jovens Érica Ortiz, Gleiciane Matos e 

Mônica Aparecida, professaram pela primeira vez, os votos religiosos na 

Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu – 

Scalabrinianas, especificamente na Provincia Maria Mãe dos Migrantes. 

Neste momento importante na caminhada da Congregação, da Provincia e 

destas jovens, os Leigos Missionários Scalabrinianos, Louredir Benevides e 

Maria Conceição de Morais marcaram presença na Celebração e na 

comunidade das irmãs. 

Sentimos que isto fortaleceu nossa caminhada, pois vivemos a comunhão na 

certeza de que Deus nos chama para uma vocação especifica. Em cada pessoa 

Ele planta a semente do amor e do serviço, para ser doado ao outro, 

especialmente o migrante.  
 

 

GRUPO : MARIA, MÃE DOS MIGRANTES 
Triênio: 2012  a  2015  

Coordenadora: Maria Conceição Morais   
   Assessora: Ana Maria Delazeri 

 

 
Chegamos ao final de mais um ano, e nesses momentos, fazemos a avaliação do ano 

que finda para poder projetarmos planos para o ano que se avizinha.  
Foi um ano de maravilhas e bênçãos para o Movimento LMS, e mais particularmente 

para o Grupo Maria, Mãe dos Migrantes. Este ano, logo no início, realizamos a nossa III 
Assembleia na cidade de Aparecida de Goiás-Goiás, elegemos uma nova coordenação e 
traçamos metas para o triênio 2012-2015. No mês de setembro participamos da IV 
Assembleia Geral do Movimento, realizada na cidade de Piacenza, Itália. Na terra bendita de 
Piacenza, chão, testemunha da mais rica ação pastoral do Beato João Batista 
Scalabrini, fomos exortados, que ainda hoje ele nos envia “Ide mensageiros velozes, ao povo 
que os espera”. Neste mesmo evento, tivemos a felicidade de, juntamente com leigos de 
outros grupos, fazermos a promessa de pertença ao Movimento LMS, em celebração 
presidida pelo bispo de Piacenza, na mesma capela onde o Pai dos Migrantes, consagrou e 
enviou as primeiras Irmãs ao encontro dos últimos da sociedade  daquela época. 

Assim, retornados aos nossos espaços de atuação, e revigorados pela ação do 
Espírito Santo, que nos anima no carisma deixado à nossa Igreja pelo Bem Aventurado João 
Batista Scalabrini, que apresentamos a família Scalabriniana o nosso Conselho, e planos de 
visita e formação junto aos leigos constituintes dos diversos núcleos existentes no âmbito de 
circunscrição da Província Mãe dos Migrantes. Desde já, agradecemos às Irmãs assessoras 
dos Núcleos, pelo carinho, presteza e dedicação que sempre tem demonstrado a nós leigos, 
junto aos núcleos sob sua responsabilidade. Também quero agradecer a Superiora Provincial 
Irmã Glória dal Pozzo e a nossa Assessora Irmã Ana Maria Delazeri, pelo carinho e atenção 
manifestados na animação do Grupo MMM. Nosso Muito obrigado. 

 
CONSELHO 

• Formação: Odete Maria da Silva – Naviraí - MS 
• Apostolado: Maria Lucia M. N. Rezende  – Cidade de Goiás-GO 
• Comunicação: Louredir Rodrigues Benevides – Várzea Grande-MT 
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• Tesouraria: Hugo Sérgio Ferreira de Melo -Goiânia-GO 
• Expansão Missionária: Rejane Keila Xavier Amorim-Manaus 

 
DATAS DE VISITAS E ATIVIDADES DO CONSELHO DO GRUPO 

LOCAL OBJETIVO DATA 

Goiânia  Planejamento do Conselho 09 a 11 de fevereiro de 2013 

Carmo do Rio Verde Visita e formação 16 e 17 de fevereiro de 2013 

Caldas Novas Visita e formação 02 e 03 de março de 2013 

Manaus Visita e formação 09 e 10 de março de 2013 

Goiânia  Visita e formação 13 de abril de 2013 

Cidade de Goiás  Visita e formação 20 de abril de 2013 

Várzea Grande e Cuiabá Visita e formação 24 e 25 de maio de 2013 

Campo Grande/Naviraí Visita e formação 24 e 25 de agosto de 2013 

Porto Velho/Ji-Paraná Visita e formação 07 e 08 de setembro de 2013 

 
Por fim, nestes momentos de preparação para a chegada do Deus menino, sentimos 

na atmosfera presente em toda a sociedade, e no profundo do nosso ser, um maior interesse 
pelo outro, enxergando-lhe como irmão. Que este mesmo sentimento, despertado por esse 
Deus Menino, que se tornou o Nosso Senhor e razão da nossa Missão, esteja conosco, em 
nossas ações  no ano que se aproxima. FELIZ NATAL a toda a família Scalabriniana. 

Campo Verde-MT., 20 de dezembro de 2012. 
 

Louredir Rodrigues Benevides 
Leigo Missionário Scalabriniano 
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Movimento Laici Missionari Scalabriniani 
Via Monte del Gallo, 68 

00165 ROMA 
Tel. XX39/06/39377320   

  
E-mail: lms@scalabriniane.org 

www.scalabriniane.org 
 

Responsabili della pubblicazione: 
Coordinatore Generale e Consiglio MLMS 
E-mail del Coordinatore Generale:  
lms.coordenador.geral@gmail.com 

 
Redazione: Giuseppe Morsia  

 Consigliere Generale per la Comunicazione            e-mail: g.morsia@alice.it  
 
  

GRUPOS RESPONSÁVEIS e-mail 
GCR Rejane Vieira Guimarães Rejane_gui@hotmail.com 

 
GNSA Fátima Domingas Viccari 

 

fatimaviccari@yahoo.com.br 

 
GMMM Maria Conceição de Moraes clarasiarom@yahoo.com.br 

 

GSG Giuseppe Morsia g.morsia@alice.it 
 

GNSF Nerissa Allegretti 
 

allegrettineris@yahoo.com  

GIC João Inácio Bremm 

 

joaoinaciob@gmail.com  

 

Coordenador Geral do Movimento: Isaias Pablo Klin Carlotto 

                            e-mail: klinkarl.otto@gmail.com 

                            msn: klinkarl.otto@hotmail.com 

 
Pubblicazione: Trimestrale 
 

nel sito della Congregazione delle 
 Suore MSCS   

www.scalabriniane.org  
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