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“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”  (Mt 5, 13-14) 

 

 

 

Saudações Scalabrinianas! 
 
 Vivenciando intensamente as simbologias e significados da 
semana santa, faço votos que possamos empreender bons caminhos 
de conversão pessoal e comunitária.  
 Este ano de 2013 nos apresenta maravilhosas motivações para 
fortalecer as convicções, em prol da missão a que somos confirmados 
no mundo. Com a graça Divina estamos colhendo as alegrias da boa realização da IV 
Assembleia Geral, dinamizando os processos necessários a partir das prioridades aprovadas.  
 O ano da fé nos envolve em reflexões, estudos, cultivo e celebrações que 
proporcionam o amadurecimento de todos os elementos indispensáveis para dimensionar o 
potencial de cada um  e assim sermos mais eficientes e eficazes nas ações que pedem o nosso 
protagonismo. É Cristo Peregrino que nos lança na mente e no coração esse desafio. Como 
dizia o Bem-aventurado João Batista Scalabrini “o mundo anda depressa e nós não podemos 
parar” e bem sentimos essa dinâmica em nossos dias. Tudo parece ser tão rápido. O cultivo 
pessoal e comunitário da fé irá nos levar a unidade em vista da Missão junto aos Migrantes e 
Refugiados.  
 Fomos surpreendidos com o grande exemplo de hombridade de Bento XVI e 
acolhemos com grande alegria o Papa Francisco com seus gestos cheios de sabedoria. Que 
todas as simbologias, coincidências e as lições de vida de Francisco, nosso Papa, sejam como 
semente em terra boa. Possa germinar e dar bons frutos. Importante que sejamos os 
semeadores de esperança nesse processo de acolhida ao novo Pontífice. É salutar o nosso 
empenho em formação e busca pelas origens, porque vivemos tempos em que a razão nos 
desafia, e, se não estamos certos de nossa identidade com toda a sua riqueza estamos 
suscetíveis a anular o nosso potencial de contribuição para um mundo mais justo e fraterno.  
 Com um olhar mais agregador, perceberemos que vivemos tempos de grandes 
oportunidades para descobrir elementos fundantes para a nossa vida. Certo que o mundo tem 
muitos desafios. Como também é certo que temos capacidade para sermos resposta para as 
situações que a vida nos impõe. Sempre o cristão será profeta e apóstolo da esperança. É 
nesses aspectos que fazemos a diferença.  
  Celebramos nesses dias as bases que fundamentam a nossa espiritualidade. A 
Eucaristia, o serviço, a doação, a entrega, o SIM, o fazer a vontade de Deus... Que possamos 
revigorados com a Ressurreição de Cristo possamos ser sinais de fé, esperança e caridade em 
todos os lugares em que marcamos com nossa presença.  
      Um grande abraço scalabriniano.  
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 

2012-2015 

   Editoriale 
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“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto.(Lc 24,6) 
 

Cari Laici Missionari Scalabriniani ! Care Laiche Missionarie 
Scalabriniane!  

Nel celebrare la Pasqua siamo sicuri che la morte è vinta 
per sempre, è iniziata una nuova creazione. L’annuncio gioioso di 
Pasqua, Gesù è risorto, è vivo, è ancora con noi, è un annuncio 
antico, ma sempre nuovo che ogni anno ritorna a illuminare il 
mondo immerso nelle tenebre, nella mancanza di speranza e in 
una grande realtà di sofferenza. Nel credere che Cristo è risorto, 
tutto il senso della storia  e della vita umana cambia significato. 

 
La mattina della 

Pasqua è tutta una corsa. Corrono Maria e i due 
discepoli, ma Giovanni corre più veloce di 
Pietro. Il primo ad arrivare è anche il primo a 
credere perché è il primo ad amare. Anche noi 
possiamo riprendere a correre. Possiamo 
andare di nuovo incontro al Signore che viene. 
La vita  non è finita. La speranza non è nel 
passato. La felicità della Pasqua non è senza il 
dolore della croce: è la vittoria  su quel dolore. 
Papa Francesco ha detto che quando 
camminiamo senza la croce non siamo discepoli 
del Signore. La felicità non è una vita senza 

pianto, ma sono le lacrime asciugate dall’amore! 
Noi cristiani,/e scalabriniani/e siamo chiamati a 

scoprire il grande segreto della risurrezione del Signore, a noi affidato per condividerlo con 
tutti, soprattutto con i migranti e rifugiati. 

 
Che la luce del nostro Signore risorto rischiari le menti e addolcisca i cuori di tutti noi, 

per essere veri annunziatori della Pace che il Risorto ci ha portato. 
 
Per quanto sia lunga la strada e per quanto siano numerose le difficoltà del cammino, 

possa la speranza essere alimentata dalla certezza nella Resurrezione di Cristo che illumina il 
nostro cammino verso Dio, verso gli altri e verso noi stessi.  

 
Per una Santa Pasqua, occasione preziosa in cui l’amore, la pace, la serenità, la 

tenerezza e l’accoglienza si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore, il RISORTO! 
 
AUGURI DI BUONA PASQUA ! 
 

Sr. Zenaide Ziliotto, mscs     Sr. Alda Monica Malvessi 
Animatrice generale dell’apostolato e dei LMS                  Superiora generale 

 

Messaggio dell’Animatrice Generale 
LMS 

Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

 

Vivemos tempos de Páscoa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saibamos acolher a presença de Jesus em nossa vida 

 e possamos manifestar aos outros  
através do nosso ser. 

 

Feliz e Santa Páscoa! 

 
 
 
 

 

                               O Ressuscitado  

                      Vive entre nós! 
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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  
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MOVIMENTO LMS nas redes sociais 
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 
2012-2013 

 
 

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.
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Grupo Nossa Senhora Aparecida 
 

NOTÍCIAS DO GRUPO  

Março / 2013 
 

 

Iniciando a caminhada neste ano 
de 2013, o Grupo Nossa Senhora 
Aparecida realizou no final de Fevereiro 
próximo passado, a Reunião Anual do 
Coordenador do Grupo e seu Conselho, 
com a Irmã Assessora do Grupo, e os 
Coordenadores e Irmãs Assessoras dos 
Núcleos. 
 

Nesta reunião foram repassadas 
para os Núcleos, mais algumas 
informações referentes à IV Assembleia 
Geral LMS, realizada em Setembro de 
2012, em Piacenza – Itália, bem como o 
Calendário de Atividades programadas 

pelo Grupo, para o ano de 2013, a saber: 
Encontro Anual de Formação, em Maio; Retiro 

Anual, em Agosto; Jornada Formativa, em Outubro; Reuniões do Conselho do Grupo 
ao longo do ano. O Ponto alto da reunião, no entanto, foi a Partilha dos Núcleos, onde 
cada Coordenador ou representante pode fazer um relato detalhado da caminhada do 
seu Núcleo, nos seus principais aspectos: Formação, Economia, Comunicação, 
Apostolado, Atividades 
Específicas, conforme a 
realidade local, e Expansão do 
Núcleo. Num clima bastante 
responsável, mas consciente e 
receptivo, foram apontadas e 
citadas não somente 
dificuldades particulares de 
cada Núcleo, (várias delas 
comuns à maioria), mas 
também ações e planejamento 
para eliminá-las, em âmbito 
local; Além disso, com muita 
maturidade, foram feitas 
propostas visando melhorar a 
caminhada individual de cada 
Núcleo, mas principalmente a 

Notizie dai gruppi 
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caminhada em conjunto, do Grupo e do Movimento como um todo.   
Pontos a destacar: 1) a maior dificuldade, comum a todos: a Economia dos Núcleos e 
do Grupo; 2) Satisfação praticamente unânime com o Manual de Formação; sugerem 
temas sobre Documentos da Igreja e temas referentes à migração para 
Aprofundamento da Formação (Formação Permanente). 3) O Grupo NSA conta hoje 
com 43 membros ativos, atuando em 06 Núcleos: Potim, Santo André, Jundiaí, 
Curitiba, Ituiutaba e Vicente de Carvalho, este último em fase de reestruturação. 
 
Na sequência, foi realizada a primeira Reunião do Conselho, onde foram discutidos 
assuntos internos em geral, e preparada a Pauta do Encontro de Formação a ser 
realizado em Maio/ 13. 
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Grupo Imaculada Conceição 

 

Peregrinação, Retiro e Encontro Intergrupal 
GRUPOS 

CRISTO REI e IMACULADA CONCEIÇÃO 
 

DATA:  06 de abril de 2013 -  8:00 h as 13:30 h 
LOCAL:  Santuário de Caravággio – Farroupilha - RS 
 

OBJETIVO:  Fortalecer a espiritualidade,  partilhar  os  ecos  
da IV Assembleia Geral de 5 a 9 de setembro/2012 na Itália  e integrar  os Leigos dos Núcleos 
vinculados aos Grupos  Imaculada Conceição e Cristo Rei. 
                                                                   AGENDA 

N Atividade Responsável/orientador/a 

01 8 h – Recepção/ Integração com café 
/chimarrão e lanche  

Núcleos Madre Assunta – Farroupilha, São Carlos e 
Maria Mãe dos Migrantes  de Caxias do Sul 
 

02 8:20 h – Abertura/Apresentação/ 
Mensagem da Irmãs Assessoras 

João Inácio e João Aristides – Coordenadores dos Grupos 
GCR e GIC e Irmãs Assessoras Cleci Baccin e Egídia 
Muraro 
 

03 8:45 h – Retiro Espiritual – Ano da Fé – 
Visitação: Caminhando com Maria  

Pablo e Ir. Clecy – Todos devem levar Bíblia,  de 
preferência a Edição Pastoral 
 

04 10: 15 h – Preparação para Missa Liturgia: Comentários Leituras e Salmo – Grupo 
Imaculada 
Cantos- Grupo Cristo Rei  

05 10: 30 h – Participação na Missa  Todos os participantes 
 

06 11:35 h  - Foto  Todos os participantes na escadaria do Santuário 
 

07 11:40 h - Reunião dos Grupos com seus 
respectivos Núcleos.  

Coordenadores dos Grupos Cristo Rei e Imaculada – João 
Aristides e João Inácio 

08 12:45 h – Almoço/Encerramento Restaurante do Santuário 
 

 

Outras Atribuições: 
1. Daniela Colombo – Fotos. 
2. Neires Ferrarini – Ata e Assinaturas. 

 
 

Caxias do Sul, 06 de março de 2013. 
 
 
 

                          João Aristide                                     João Inácio Bremm                                                                  
                          Coordenador                                              Coordenador                                                                                                             

 

Lema do IV Assembleia:                             
“Ide mensageiros velozes, ao povo que 
os espera”                 Scalabrini.   
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Cronograma de atividades do Grupo Imaculada Conceição 

                                                  Ano 2013 

DATA EVENTO PARTICIPANTES ASSUNTO  LOCAL 

28/Fev – 18 h  

Quinta 

Reunião do 

Conselho 

Membros do GIC Preparação Cronograma 

de Atividades 2013 

Colégio São Carlos 

– Caxias do Sul 

06/Abr  – 8 h 

Sábado 

Peregrinação 

Intergrupal à 

Caravággio 

 Leigos e Irmãs Ass.  

Grupos Imaculada e 

Cristo Rei 

Peregrinação e Retiro 

Espiritual 

Santuário de N.Sra. 

de Caravággio   

Farroupilha – RS 

22/Jun – 8h 

Sábado 

Encontro para 

Formação/Estudos  

Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãs Assessoras 

Estudo do Manual de 

Formação- 3ª Etapa e 

Documento Final 

Colégio N.Sra. de 

Lourdes - 

Farroupilha 

24 /Ago – 8 h 

Sábado 
Encontro para 

Formação/Estudos  

Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãs Assessoras  

Estudo do Manual de 

Formação- 3ª Etapa e 

Documento Final  

Bairro Desvio Rizzo 

– Caxias do Sul 

26/Out.– 8,30 h 

Sábado 

Assembléia do 

Grupo Imaculada 
Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãs Assessoras  

Avaliação/Apresentação 

dos Relatórios do Ano 

Salão Paroquial São 

Braz – Paraí -RS 

                                          
                                         
                                Datas Festivas do Movimento 

01/Jun – Bem Aventurado João Batista Scalabrini – Fundador da Congregação 

Junho – Semana do Migrante -  a ser definido 

01/Jul – Madre Assunta Marchetti – Co-fundadora da Congregação 

21/Set – Maria Isabel Macias Castro - MARISOL  – Data de seu assassinato no México 

25/Out – Festa da Fundação da Congregação da Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu 

Scalabrinianas 

04/Nov – São Carlos Borromeo – Padroeiro da Congregação e do Colégio São Carlos 

09/Nov – Festa da Beatificação de Scalabrini  

08/Dez – Festa da Imaculada Conceição  - Padroeira da Província e do Grupo 

14/Dez – Padre José Marchetti – Co-fundador da Congregação 
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“Por que vocês estão procurando entre os mortos  

aquele que está  vivo?    

Ele não está aqui! Ressussitou!” (Lc 24, 5-6) 
 

 

 

 

 

 

 

Com o uso de crucifixos 

 e ao iniciar as orações  

com o sinal da cruz,  

os católicos tem uma 

simbologia muito forte,  

que se torna em verdadeira 

“mística da cruz”.  

Esta mística não tem seu 

principal foco  

na sexta-feira santa,  

mas sim no domingo da 

ressurreição.  

 

 

 

 

 

 

FELIZ PÁSCOA – 2013 
 

SÃO OS VOTOS DO GRUPO IMACULADA CONCEIÇÃO 
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Group  Our Lady of Fatima 
 

LSM: Fatima Group 
 

“The Holy Spirit assures me that those who teach others the way of justice will shine 

like the stars for all of eternity” 
(Scalabrini) 

 

LSM participated in the Fact finding Mission: 
Human Trafficking Alleged with Gulf of Mexico Oil Co.s; New Orleans, LA, USA 

 
One of the tasking and most time demanding that the 
LSM – USA, Coordinator, Nerissa nabua Allegetti had 
been busying with is the organizing and fact finding, 
research about the victims of the Human Trafficking 
in the US at Louisiana State at west bank of USA.  
 
In a cramped Westbank apartment, five men drink 
cups of coffee, search for work, send e-mails to the 
families that drove them here, 9,000 miles on the 
opposite side of the globe.    

 
These migrant workers came to Louisiana years ago on 

promises of a better life for their loved ones back home. They longed to feed their 
families, pay for their children’s schooling, maybe one day install plumbing or an air 
conditioner on their leaking, tin-roofed homes in the Philippines.  
 
Like millions of others, they left the Philippines to find work overseas. These men landed 
at Grand Isle Shipyard, a regional oilfield maintenance company in Galliano. 
 
But their roofs back home still leak when it rains and their families still can’t afford 
schooling for their children. 
 
Now they say they were lured here by lies, and they are instead treated like slaves. 
Promised salaries of $20 an hour, when their paychecks arrived they broke down to a 
mere fraction of that, sometimes little more than $3 an hour. . . 
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The commitment of the LSM USA in this effort is seen as an opportunity to expand the 
mission of the LSM in the region as well. God bless us. God bless LSM 
 

On Formation and Expansion 
 

As a response to the objective of expanding 
the membership and of profoundly rooting the call 
of the laity, The regular formation for the active 
members and the initiating members started in 
November 2012 with the target of having the 
initiating members be a full-fledged LSM members 
by June 1.  The laity are alive and active members 
of the Church. Therefore, the church dedicated a 
special space in your documents, reflections and 
meetings to talk about the action and mission of 

the lay faithful in the Church and in society. 
 

Part of their formation aside about the Role of the Laity in the modern world, the 
General LSM Directives and the history, the nucleus try to appreciate the stand of the 
Catholic church on the United States in the its position on Immigration reform.  
 
What, in a nutshell, is the U.S. bishops’ position on immigration reform?  

 
The Catholic Church believes that the 

current U.S. immigration system is broken and 
needs to be reformed in all aspects, or, 
comprehensively. This would include a path to 
citizenship for the 11-12 million undocumented 
in the country; a temporary worker program to 
allow migrant workers to enter safely and 
humanely; and family-based immigration reform 
which allows families to be reunited more 
quickly. The Church also teaches that the root 
causes of migration—namely, global economic 
disparities---need to be addressed.  
 

The Church has taken a position on immigration because, besides being an eco-
nomic, social, and legal issue, it is also a humanitarian one, and, ultimately has moral 
implications. Each day church social service programs, hospitals, schools, and parishes 
see the human consequences of a broken system: families are divided, migrant workers 
are exploited and abused, and human beings die in the desert. This impacts human dignity 
and human life and should be addressed.  
 

Migration is a major theme in the Gospels. Jesus and the Holy Family were refugees 
who fled the terror of Herod and Jesus, the Son of Man, was an itinerant teacher while on 
Earth, with “no place to lay His Head.” Jesus also taught us to “welcome the stranger,” for 
“what you do to the least of my brethren, you do unto me.” (Matthew: 25:35-41)  
Does the Church have the right to speak out on immigration reform, which is 
largely a political issue?  
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All public policy issues---abortion, 

euthanasia, stem cell research, poverty reduc-
tion, and immigration reform---have both 
political and moral aspects to them. The Church 
is well within her rights to speak out on public 
policy issues of moral consequence and often 
does. In fact, the Church has a moral obligation 
to speak out on issues which impact human 
dignity and human life. In the immigration area, 
the Church brings special expertise to the table 
because we are an immigrant church and we 
have helped assist immigrants assimilate into the nation for years. Moreover, many 
immigrant families who attend Catholic parishes would be positively impacted by 
immigration reform and a legalization program. 
 
LSM – Fatima Group Coordinator welcome the MSCS delegates in USA 

 
 During the last meeting of the MSCS General 
Government with the Provincial Government in 
Melrose Park on 
August 23-30, 2012 
the LSM – Group 
Coordinator and the 
Nucleus members 
welcome the MSCS 
Sisters delegates on 
the meeting.  

  
 

 
LSM – Mexico: Nucleus Madre Assunta 
Tijuana, Mexico 
 
piescansados. La migracion 
desde el punto de vista de la 
Religión, de la política, de la 
economía, de la sociedad y 
de la Fé. Proyecto de 
comunicación a cargo de los 
Laicos Misioneros 
Scalabrinianos de Tijuana. 
 
Migrantes y Obama.  
Como sucede cada tiempo de 
elecciones, los migrantes son un suculento botín  
político, y como el prometer no empobrece, nuevamente muchas promesas de campaña. 
En su segunda oportunidad, el Presidente Obama tine la oportunidad de hacer historia 
con la población migrante: hacer por fin una reforma migratoria adecuada, respetuosa, 
incluyente, adecuada, que respete los derechos humanos. Aqui algunas de las noticias de 
Obama y los migrantes: 1.- Barack Obama suspende la deportación de jóvenes 

http://piescansados.blogspot.com/
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inmigrantes 2.- Obama pide unidad para resolver retos como la reforma migratoria 3.- 
Obama acusa a Romney de desdecirse en cuanto a política migratoria 4.- Barack Obama: 
´Los inmigrantes nos han hecho más fuertes y más prósperos´ 5.- Somos un país de 
migrantes: Barack Obama Hay que darle tiempo al tiempo y esperemos buenas nuevas . . . 
 

migrantes y salud 

La migración es una de las cosas mas radicales que 
pasa el ser humano, dejar su casa, los suyos, sus 
amigos, su familia, sus conocidos, dejarlo todo, por 
diferentes causa, la mayoría de ellas tienen que ver 
con la mejora de la calidad de vides de los propios 
migrantes y de sus familias "La tierra del migrante es 
la toerra que la da de comer" decía Moseñor 
Scalabrini, y mas de un siglo después continúa 

aplicándose a nuestros hermanos migrantes. 
Imaginen cruzar miles de kilómetros, cerros, 
desiertos ciudades, ríos y mares, llegar a una ciudad 
desconocida, sin amigos ni familiares, encontrar 
muchas dificultades y calamidades como los polleros, asaltantes, policías, migras, que te 
dejan sin un solo quinto en la bolsa y que de repente te agarre un dolor de muelas intenso. 
Imagina el dolor, el desespero que da no tener un solo centavo para medicamentos, para 
ver un médico, tener mucha hambre, mucho dolor, mucha ansiedad, no tener donde 
descansar, estar cuidandote de que no te hagan daño o te asalten y con el cahete 
inflamado como una pelota. 
 
 
LSM Canada:  The Nucleus - Mother Assunta,  
Mississauga, Ontario, Canada 

 
 

Our nucleus has been blessed 
with an increase in the number of LSM 
members. We meet on the second 
Monday of the Month. 

The focus of the majority of our 
evenings was spent studying the stages 
of formation found in the General 
Directives of the Lay Scalabrinian 
Movement. We began at the awareness 
stage and discussed the basic elements 
of Christian doctrines. It was then 
followed with a formal study of 
Knowledge and Vocation of the Lay 
Scalabrinian Movement. We examined the migration stories from the Bible: Genesis 12, 
Abraham, Prophets and the Apostles. We then looked at directives from the council of 
Vatican II regarding the involvement of the Laity . We discussed that we received our Call 
through our Baptism. Jesus passed on His Ministry to the Apostles which is passed on to 
us today as followers of Jesus. 

http://piescansados.blogspot.com/2012/10/migrantes-y-salud.html
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We are now working on Stage II and Consolidation of the Call through an 
examination of the Scalabrinian history in the Church. And so we are studying the lives of 
those who began the Movement. The first of which was studying the life of Blessed John 
Scalabrini. Some members have taken on the responsibility to read from the text and then 
present to the group. The text is "John B. Scalabrini: An Insight Into His Spirituality". 
 

Some of the difficulties encountered are:   the attendance of the members wasn't 
always conducive to sharing the information that was prepared. It often meant it was 
necessary to postpone the presentations. Therefore it has taken longer to work our way 
through the Formation Task. 
 

It would beneficial for the present 
executive to continue with the format 
established by the past LSM executive of 
our nucleus so that the completion of this 
stage of our Formation follows in 
sequence and maintains continuity. The 
next part would examine the life of Father 
Joseph Marchetti and Mother Assunta . 
 
 
 
Nerissa Nabua Allegretti 
Group Coordinator  - Fatima Group 
 
Sr. Elizabeth Pedernal, mscs 
Group Adviser 
 
 

MAJOR  ACCOMPLISHMENTS OF THE LAY SCALABRINIAN MISSIONARY 
MOVEMENT PHILIPPINES, INC.-MSCS (LSMM PHILIPPINES, INC.-MSCS) 

JANUARY 1 – DECEMBER 31, 2012 
 

 
A. FORMATION ACTIVITIES 

 
January 10, 2012. Election/Appointment of the New Officers of the LSMM Philippines, Inc. 
for the Years 2012-2014. 

 

January 21, 2012....Planning Session and Oath-taking Ceremony of the New Officers of the 

LSMM Philippines, Inc. for the Years 2012-2014. 

 

The Planning Session and Oath-taking Ceremony of the new officers of the LSMM PHILIPPINES, INC. was held 

on January 21, 2012 at the MSCS Convent, Panay Avenue, Quezon City...A simple get together party was held at 

Tramway Restaurant, Timog, Quezon City after the Celebration of the Holy Eucharist officiated by Rev. Fr. 

Lorenzo Carraro, mccj. Thanks to Fr. Carraro and the MSCS congregation especially to Sister Rodita P. 

Rogador, mscs, our Regional Advisor for Asia and to Sr. Maria Grace L. Mirabel, mscs, our Nucleus Advisor. 
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LIST OF OFFICERS OF THE LSM PHILIPPINE NUCLEUS FOR 2012-2014 

Nucleus Coordinator  : Dra. Marinel P. Manuel 

Councilors: 

 Formation and  

Communication  : Ms. Evangeline O. Liclican 

 Apostolate  : Ms. Adelina B. Arellano 

 Economy and 

Special Projects  : Ms. Carolina P. Samonte 

 Secretary   : Ms. Susan F. Galvez 

 Treasurer   : Ms. Liberacion L. Alano 

 Auditor   : Ms. Imelda B. Cueto 

Sub-Nucleus/Unit Coordinators: 

1. Batangas   :   Ms. Adelina B. Arellano 

2. Bulacan   : Ms. Nancy A. Acanto 

a. San Jose del Monte Unit : Ms. Nancy A. Acanto 

b. Malolos Unit  : Ms. Zenaida G. Castillo 

3. Caloocan City  : Ms. Susan F. Galvez 

a. Kalap Subdivision Unit :   Ms. Beatriz V. Latinoza 

b. Maligaya Unit  :   Ms. Angelita R. Morandante 

4. Laguna   :   Ms. Imelda B. Cueto 

5. Marikina City  :   Ms. Consuelo V. Dimalibot 

6. Parañaque City  : Ms. Carolina P. Samonte 

7. Rizal   : Ms. Evangeline O. Liclican 

a. San Jose Unit  :  Mr. Crispin L. Bañez/Ms.  

Susana T. Bañez 

b. San Isidro Unit  : Ms. Gemma A. Vigo 

8. Quezon City  :  PO3 Dionicio P. Manuel 

a. Barangay Doña Imelda : Mr. Patrick Gerome O.  

       Liclican, Initiating Member 

b. Barangay Sta. Monica : Ms. Corazon L. Abio,  

       Initiating Member 

9. Zamboanga City  : Ms. Aracely Valledor, Initiating  

Member 

International Communities: 

10. Hongkong   :  Ms. Melanie E. Morales 

11. Singapore   : Ms. Liberacion L. Alano 

12. United Arab Emirates : Archt. Emmanuelle Rose  

Liclican-Valenzuela 

a. Dubai Unit  :   Ms. Marylou Orallo-Olegario 

b. Abu Dhabi Unit  :   Ms. Mary Pauline Selda 
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On the other hand, the Board of Trustees of the LSMM Philippines, Inc. are the following: 

BOARD OF TRUSTEES  
OF THE LAY SCALABRINIAN MISSIONARY MOVEMENT PHILIPPINES, INC. 

For the Years 2012 to 2014 
 
 

President   : Ms. Evangeline O. Liclican, SN of Rizal 
Vice President  : Dra. Marinel P. Manuel, SN of Quezon City 
Secretary   : Ms. Susan F. Galvez, SN of Caloocan City 
Asst. Secretary  : Ms. Nancy A. Acanto, SN of Bulacan 
Treasurer   : Ms. Liberacion L. Alano, SN of Singapore 
Asst. Treasurer  : Ms. Beatriz V. Latinazo, SN of Caloocan City 
Record Keeper  : PO3 Dionicio P. Manuel, SN of Quezon City 
Internal Auditor  : Ms. Imelda B. Cueto, SN of Laguna 
Councilors   : Ms. Adelina B. Arellano, SN of Batangas 

     : Ms. Carolina P. Samonte, SN of Parañaque City 
Members   : Ms. Consuelo V. Dimalibot, SN of Marikina City 

      Ms. Aracely Valledor, SN of Zamboanga City 
     Archt. Emmanuelle Rose L. Valenzuela, SN of 
     United Arab Emirates 

      Ms. Melanie E. Morales, SN of Hongkong 
  

Advisors   : Sr. Rodita P. Rogador, mscs 
      Sr. Maria Grace L. Mirabel, mscs 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:  The Formator and/or the Councilor for Missionary 

Expansion may recommend the assignment/s of additional 

Sub-Nucleus Coordinators (SNCs)/Unit Coordinators (UCs) 

from time to time because formation series in some other 

specific provinces/local and foreign areas are continuously 

conducted.  
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August 2, 2012. Formation/Meeting with the Newly Established Sub-Nuclei of Canada and 

Malaysia at Tramway Buffet Restaurant, Timog Avenue, Quezon City. 

 Ms. Necita O. Asuncion agreed to temporarily be assigned as the SN Coordinator of 
Canada.  She shall work on the invitation to possible members. Initially, she shall invite her 
close friends to be involved in the Mission. These are Mr. and Ms. Carlos/Shirley Olivera 

and their children.  Then, they shall plan out activities 
which they can contribute for the advancement of 
Filipino communities in Canada. 

 

 On the other hand, Ms. Adel N. Kumar shall be 
temporarily assigned as the SN Coordinator of Malaysia 
and the SN Vice Coordinator shall be held by Ms. Lilibeth 
de Jesus who is also based in Malaysia.  Initial 
discussions have been made by them with Dra. Marinel 
P Manuel whose main concerns have been discussed as 
follows: 

 
1. Do we need to get permits to practice the professions of our pool of Medical and Dental 

doctors in Malaysia? 
 

2. In what specific area can we conduct the Mission and how many patients are needing 

our support? What are the most common illnesses of OFWs in Malaysia? 
 

3. What possible arrangements can the service team get from the Embassy in Malaysia? 

ie. Board and Lodging, Food Accommodation, and others? 
 

4. Do we need to bring medicines and other supplies and materials to Malaysia? 
 

5. What are the possible restrictions that could be encountered by the service team? 
 

6. Can the Embassy possibly help us get some donors for the transportation expenses of 

the service team? 

 

 Membership shall start with their close friends in their respective communities in Canada 
and Malaysia.  

 It was unfortunate that the Medical and Dental Mission in Malaysia has been deferred due 
to the difficulty in securing the necessary documents and approval of the Malaysian 
government. It may take time before this endeavor will be realized. 

 

June 4, 2012. Attendance to the Catechism Program for the children of the Parish of 

_______. Christian Manuel and  
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September 4-9, 2012.  Attendance to the IV General Assembly of the LMS in Piacenza, Italy 

 
Dra. Marinel P. Manuel, our Nucleus Coordinator, BOT Vice President and Sub-Nucleus 
Coordinator of Quezon City attended the IV General Assembly in Piacenza, Italy from 
September 4-9, 2012. She was with one of our collaborators, Ms. Purificacion P. Servania. 

Mr. Isaias Pablo Klin Carlotto of Brazil was once again elected as the GeneralCoordinator of 

Coordenador Geral for another term. 

 
 
The new officers of the General Assembly are the following: 

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 
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September 29, 2012.  Formation and Commissioning of Batch 8 of Effective Members of the 

LSMM Philippines, Inc. 

The four new Effective Members of the LSMM Philippines, Inc. namely  Ms. Maria Rosana S. 
Sanariz, Ms. Jaenie Jemelly B. Liclican, Ms. Rosadel C. Jarmin and Ms. Marilyn G. Junio have 
undergone the Formation Series for Effective 

Members from September 15, 22 and 29, 2012 despite heavy rains. 
 

Formation Series from September 15, 22, to 29, 2012.     The Oath-taking Ceremony officiated by Sr.  
 As usual, the Formation Series focused on the History  Maria Grace L. Mirabel, mscs, the Nucleus 
of the LSM as an Affiliate of MSCS, General Directives,   Advisor. 

 
 
 
 
Rule of Life of the LSM, and the Life of 
Blessed John Baptist Scalabrini (Books 1-7). 
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Sr. Roschelle T. Isada, delivering an Inspirational Message     Dra. Marinel accepting the new Effective  
to the group especially the new Effective Members.         Members Maria Rosana Sanariz, Jaenie  
Behind are Sr. Maria Grace L. Mirabel, Sr. Raycee         Jemelly Liclican, Marilyn Junio and Rosadel 
Sumampong  and Sr. Angie_________          Jarmin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

They were commissioned through the celebration of the Holy Eucharist officiated by Rev. Fr. 

Victor Parungao, mccj at the MSCS Chapel, Panay Avenue, Quezon City on September 29, 

2012.  The new members were presented by Ms. Nancy A. Acanto, Nucleus and Board Assistant 

Secretary and were accepted by Dra. Marinel P. Manuel, the Nucleus Coordinator and Vice 

President of the Board of Trustees.  The group was lucky to have the presence of Sister 

Roschelle T. Isada, mscs and former Nucleus Advisor of the LSMM Phils., Inc. who gave an 

Inspirational Message to the new Effective Members and to the group. The group also was so 

lucky to have the Missionary Sisters of St. Charles Borromeo Scalabrinians (mscs) who acted 

as the choir during the event and who have always been very supportive to the LSMM 

Philippines, Inc. 

October 4, 2012. Fifth Anniversary of the LSMM Philippines, Inc. 

HAPPY 5th anniversary to all LSMM PHILIPPINES, INC.-MSCS members......Now, the LSMM 

Philippines has about 463 members broken down into 40 Effective Members, 25 Initiating 

Members, 120 Scalabrinian Cooperators and 278 Sympathizing Members....The usual Medical 

and Dental Mission in the developmental areas of the Philippines was held earlier in April, 

2012 so that another Medical and Dental Mission may be conducted in an area outside the 

Philippines.  However, Medical and Dental Mission for OFWs in Malaysia was not pushed 

hrough because of some technical problems that were not arranged on time.   Prayers for the 

realization of this endeavor are needed because this endeavor will be of great help to all OFWs 

and their families in that part of the globe especially because there are lots of Filipinos there. 

This could have been the first Medical and Dental Mission that would have been conducted in 

other countries. We continuously pray to God for all the blessings, graces and even trials that 

will make the Movement stronger through the intercession of Blessed John Baptist Scalabrini, 

our founder! All Missionary Sisters of St. Charles Borromeo Scalabrinians  have always been 

by our side in all our endeavors! Special thanks goes to Sr. Beth Pedernal, Sr. Rodita P. 

Rogador, Sr. Maria Grace L. Mirabel and all. Mabuhay tayong lahat!!!!!!!!!! 
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June 1, 2012. 107
th

 Feast Day of Blessed John Baptist Scalabirini and the Fifth Annual 

General Assembly of the LSMM Philippines, Inc.  

This day is the Feast Day of Blessed John Baptist Scalabrini....it is his 107th death 

anniversary....Wishing all Scalabrinians all over the world a happy feast day! Let us pray that 

the Lord God will continue to bless each and every member including their respective families! 

Also, let us pray for all migrants in the world! The Holy Eucharist was celebrated by Rev. Fr. 

Mario Alberto Pacheco Zamora, mccj. 

After the celebration of the Holy Eucharist, the BOT President and Councilor for Missionary 

Expansion, Ms. Evangeline O. Liclican, presented the accomplishments of the LSMM 

Philippines,  

Inc. during the past months from June 1, 2011 to June 1, 

2012.  The Guest Speaker was Ms. Josephine Soriano, the 

Executive Director of the Unified Peoples’ Institute for 

Community Building, Inc. She is also a seasoned servant at 

their parish in Malabon City. With her was Ms. Anita C. 

Santos, one the executive staffs at UPICOB.  

 October 25, 2012. Attendance to the 117
th

 Anniversary of the MSCS, Perpetual 

Profession of Sr. Roschelle T. Isada, mscs, and 25
th

 Year of the MSCS in the 

Philippines. 

Some members of the LSMM Philippines, Inc. namely Ms. Susan F. Galvez (SN of Caloocan 

City), Ms. Beatriz V. Latinazo (SN of Caloocan City), Ms. Evangeline O. Liclican (SN of Rizal), 

Ms. Nancy A. Acanto (SN of Bulacan), Dra. Marinel P. Manuel, PO3 Dionicio P. Manuel and 

Ms. Jaenie Jemelly B. Liclican (SN of Quezon City) attended the 117
th

 Anniversary of the 

MSCS, Perpetual Profession of Sr. Roschelle T. Isada, mscs and 25
th

 Year of the MSCS in the 

Philippines at the Good Shepherd Cathedral in Fairview, Quezon City.  The celebration of the 

Holy Eucharist was followed by a simple program held at the Blessed Scalabrini Institute at 

Timex St., West Fairview, Quezon City. The members of the LSMM Philippines, Inc. served as 

the usherettes during the celebration of the Holy Eucharist and during the program at the 

Blessed Scalabrini Institute in Timex St., West Fairview, Quezon City. 
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December 7, 2012. Attendance to a Public Lecture on Spirituality and Human Rights by two 

Effective Members. 

 

The LSMM Philippines, Inc. 

BOT President, Ms. 

Evangeline O. Liclican and 

the BOT/Nucleus Assistant 

Secretary, Ms. Nancy A. 

Acanto attended a Public 

Lecture on Spirituality and 

Human Rights at the Titus 

Brandsma Center, Acacia St., 

New Manila. Ms. Girlie 

Padilla, the Convener and 

Coordinator of the 

Ecumenical Movement for 

Justice and Peace was the 

Speaker for the topic Human 

Rights Situation under the 

Aquino Administration while 

Rev. Fr. Dave Dean Capucao, 

Ph.D. was the Speaker for the 

topic Spirituality and Human 

Rights. The participants are 

1. heads of organizations, i.e. 

academic, religious, non-

government, government, 

media, business 2. Decision-makers of organizations involved with strategic planning, policy 

formulation, program design, organizational structuring 3. Practitioners of and consultants in 

organizational efficiencies. Rev. Fr. Rico P. Ponce is the head of the Isa Pilipinas and always 

coordinates with the LSMM Philippines, Inc. for lectures that they conduct from time to time. 

 

PREPARED BY: 

MS. EVANGELINE O. LICLICAN 
President, Board of Trustees (BOT) and Councilor 
for Missionary Expansion 
 
 
 

NOTED BY: 
 
 
SISTER MARIA GRACE L. MIRABEL, mscs 
Nucleus Advisor 
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Gruppo  San Giuseppe 

NUCLEO M. ASSUNTA MARCHETTI  
PIACENZA 

 

 

In questi mesi abbiamo continuato i nostri incontri mensili di 
preghiera e formazione. 

’incontro del 26 gennaio con il tema “Io credo in Dio Padre” 
per il momento di preghiera e “il laicato nella Chiesa” per la 
formazione. 
E’ stato un incontro incentrato sul  Padre Nostro e insieme 
abbiamo meditato ogni singola parola di questa intensissima 
preghiera che troppo spesso recitiamo senza prestare troppa 
attenzione ai contenuti. Mentre nell’incontro di formazione dopo 
una prima esposizione di quanto esposto nella 1a tappa della 
Formazione degli LMS, abbiamo dato spazio ai presenti con i 
racconti di come viene vissuto il laicato nella singole chiese di 
origine; erano infatti presenti Divia e Biju  provenienti dall’India, 
Giulia che viene dall’America Centrale e Laura dall’Albania. 
                                   

L’incontro del 26 febbraio con il tema “Convertitevi e 
credete al Vangelo” per il momento di preghiera e “Laici: presenza 

cristiana nel mondo”  
Il messaggio della nostra preghiera insieme era: La fede va 

alimentata con preghiera, digiuno e carità, e leggendo vari brani 
della Bibbia abbiamo meditato insieme che cosa queste parole 
significano per noi e  nel  nostro cammino con i fratelli migranti.  

Mentre il momento di formazione è stato un condividere i 
risultati di una ricerca sulla presenza dei Cristiani nel mondo. 
 

Siamo nella Settimana Santa per cui faremo il nostro 
prossimo incontro proprio la mattinata del sabato santo per pregare 
e prepararci insieme alla  Resurrezione di Cristo Gesù. 

Il tema del nostro incontro di preghiera sarà: “Credo in Gesù 
Cristo” mentre per la parte di formazione parleremo della “St. Raphaels Verein, 
l’Associazione creata dal Beato Giovanni Battista Scalabrini nel 1889 perché i laici 
stessi si impegnino per i migranti. 
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Gioiamo! 

 Dio Padre ha mandato il Suo Figlio 

per la nostra salvezza, Gesù Cristo è 

sceso tra noi, si è fatto uomo per 

farci conoscere la bontà del Padre e 

la bellezza del suo amore, ci ha 

donato la speranza; Gesù prende su 

di sé il male, il peccato e lo lava con 

il suo sangue con la misericordia e 

con l’amore di Dio. 
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Grupo  Cristo Rei 
 

Relatório sintético da Assembleia do Grupo Cristo Rei  
ocorrida em 23 de Fevereiro/2013 

 
“Ide   mensageiros velozes ao povo que os espera” (Scalabrini) 

 

No dia 23 de Fevereiro/2013 no Centro Social Madre Assunta localizado em 

Canoas/RS, ocorreu o primeiro encontro do ano dos LMS da Província Cristo Rei 

juntamente com seus respectivos Núcleos e suas assessoras. Neste evento tivemos a 

participação de 54 pessoas entre LMS, Irmãs Religiosas e simpatizantes.  

 No primeiro momento conforme a programação,  foi 

feita a acolhida e a espiritualidade,  a leitura do Evangelho de 

João Cap. 4  1-26,  este foi encenado pelas Irmãs do Centro 

Social Madre Assunta, bem como os cantos foram animados 

pelo Grupo de Jovens Missionários Scalabrinianos de 

Alvorada/RS.  Após a espiritualidade, todos foram 

novamente acolhidos pelo Coordenador do Grupo Cristo Rei 

Srº João Aristides  ao qual deu as boas vindas, trouxe sua 

mensagem  e explanou sobre a programação da tarde.  

Foi repassado para o grupo tudo o que ocorreu na IV assembleia Geral do 

Movimento dos LMS em Piacenza/Itália, bem como o Relatório do Grupo Cristo Rei 

que foi apresentado pelos representantes do grupo na ocasião da Assembleia, 

também de uma  forma bem clara e objetiva o Srº João Aristides trouxe sobre o 

contexto migratório, as Conselheiras Tânia e Marlene trouxeram questões sobre a 

Formação e o Apostolado,  e para finalizar este primeiro momento,  foi apresentado o 

documento final e as fotos que registram todas as atividades realizadas neste grande 

evento que foi a IV Assembleia Geral dos LMS. 

No segundo momento foi realizado um trabalho de grupos por núcleos, e após 

uma apresentação em plenária do que cada grupo trouxe em relação às propostas de 

ação do núcleo para 2013. 

O terceiro momento seria o encerramento e as considerações finais, mas a 

Conselheira Marlene convidou a Conselheira Tânia e então neste momento resolveu 

quebrar o protocolo, e muito emocionada trouxe o seu depoimento e testemunho do 

que significou verdadeiramente a IV Assembleia Geral dos LMS,  foi de uma clareza e 
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de um sentimento  tão grande que quando percebeu-se 

estavam todos envolvidos e com lágrimas nos olhos, a 

clareza no dizer “Amo ser Leiga Missionária 

Scalabriniana, sou apaixonada pela congregação...” 

estas palavras juntamente com a explicação do que é 

ser um LMS,    tocou a cada coração ali presente e com 

certeza alguns leigos que se ainda não entendiam o papel do 

LMS, naquele momento passou a entender. 

Antes de finalizar o encontro foi feito uma breve avaliação de como foi a 

reunião de uma forma bem geral, e várias pessoas trouxeram muitas questões e 

criticas positivas para que o próximo encontro seja mais proveitoso, mas foi  unânime 

que o melhor da tarde foi o testemunho dado pelas Conselheiras.  

Por fim foram dadas as considerações finais, com informações, datas e 

agendamentos de atividades e encontros para 2013, bem como foi fornecido para 

cada Núcleo um envelope com materiais importantes para o bom desenvolvimento de 

cada Núcleo, também repassou-se para cada Núcleo um CD elaborado por um dos 

Conselheiros, contendo o Relatório apresentado na IV assembleia; o Contexto 

Migratório atual; o Documento Final; uma Síntese 

e apresentação da IV assembleia; o ultimo 

Informativo dos LMS e um vídeo apresentando 

fotos e registros do que ocorreu na IV assembleia 

Geral dos LMS. 

Para finalizar cada participante recebeu 

uma mensagem e com a mão sobre o ombro do 

outro que estava ao seu lado rezaram:  

“ O Senhor te abençoe e te guarde, 

O Senhor faça brilhar, sobre ti,  

a sua face e te seja favorável. 

O Senhor dirija para ti seu rosto 

E te dê a PAZ!”   Nm 6. 22-27 

 

Marlene Dietrich da Silva 

Conselheira do Apostolado Grupo Cristo Rei - GCR 
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Notícias do  Núcleo Bom Samaritano 

 Bento Gonçalves – RS - Brasil 
 

Devido a grande demanda de haitianos presentes em Bento Gonçalves, o núcleo Bom 

Samaritano se mobiliza auxiliando em suas necessidades. Dentre as ações foram arrecadados  e 

entregue a um grupo de haitianos de nossa cidade:  móveis (cama, roupeiro, cozinha,...), 

roupas, alimentos, entre outros utensílios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através desse haitianos muitos outros vem para nossa cidade e arredores para procurar 

emprego e uma melhor qualidade de vida, entres esse possuem algumas famílias instaladas na 

cidade de Garibaldi, onde possui crianças também. Percebendo a necessidade de ajuda, lhes 

entregamos cobertas, roupas,  e acompanhamos na documentação para se instalarem em nosso 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 23 de Fevereiro/2013 o núcleo Bom Samaritano participou da assembleia do 

Grupo Cristo Rei que se realizou no Centro Social Madre Assunta de Canoas RS. 

 

Bento Gonçalves, 21 de março de 2013 

 

Giovana de Oliveira Minozzo          Salete T.Del Sant de Oliveira 

     Secretária do Núcleo                          Coordenadora do Núcleo 
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MENSAGEM DE PÁSCOA 

 
 

Nesta época do ano, a Igreja coloca diante de nós a grande 

riqueza doutrinal e de vida do mistério pascal de cristo, convidando-

nos a mergulhar na fonte de salvação e de vida. 

As três dimensões deste mistério –paixão, morte e ressurreição 

constitui um tempo privilegiado de contemplação e celebração. 

O sofrimento de Cristo e sua morte lembra os crucificados de 

hoje, vítimas  de situações vulneráveis de migração, exclusão, violência 

e miséria, sinalizando a nós, leigos missionários scalabrinianos  a 

fortificarmos a lei fundamental do cristianismo, o nosso carisma, 

solidarizando-nos com gestos concretos para a construção destas vidas, 

buscando forças no poder do Ressuscitado, aquele que “morrendo 

destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida”. 

Assim sendo, reafirmamos a defesa da vida , contra as grandes 

forças que hoje ameaçam o direito à pessoa humana de ter vida digna. 

Que Jesus ressuscitado ilumine a nossa caminhada e seja a 

nossa esperança no presente e no futuro. 

Que o senhor derrame nesta páscoa sobre cada um de nós suas 

graças e as melhores bênçãos do céu. 
 
 

FELIZ  PÁSCOA ! 

 

João Aristides 
Coordenador grupo Cristo Rei 

                                                       Conselheiro Geral Secretaria 
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Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
 

GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES 
ANO 2013-VISITA E FORMAÇÃO NOS NÚCLEOS 

 

São nos momentos coletivos, de formação, de oração, de planejamento de ações, de 
aprofundamento da nossa espiritualidade que nós nos sentimos fortes, que 
percebemos que mesmo sendo tão pequeno em número, frente a tantos desafios, o 
Cristo Peregrino está conosco, nos dando ânimo e nos ajudando a seguir a nossa 
missão a serviço da defesa da vida e promoção do migrante. Missão de seguir Jesus, 
fazendo-se migrante com os migrantes 

 

 

ENCONTRO EM CARMO DO RIO VERDE, 16/02/13 – NÚCLEO EM FORMAÇÃO, 

SIMPATIZANTES – CONHECENDO O MOVIMENTO LEIGO MISSIONÁRIO SCALABRINIANO. 

 

 

 

 

ENCONTRO COM O NÚCLEO LUZ DIVINA, DE CALDAS NOVAS – 02 E 03 /03/13 
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ENCONTRO COM O NÚCLEO VITÓRIA RÉGIA – MANAUS – 09 E 10/03/13 

 
  
 Contamos com a oração de todos, e a intercessão do Bem 
Aventurado João Batista Scalabrini, para que o Grupo de Leigos Missionários 
Scalabrinianos Maria Mãe dos Migrantes cresça e se fortaleça na missão de seguir 
Jesus, fazendo-se migrante com os migrantes. 
 
 
Um grande abraço scalabriniano. 
 

Irmã Ana Maria Delazeri                                            Maria Conceição de Morais 
Assessora do Grupo MMM                                                             Coordenadora do Grupo MMM 
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JESUS RESSUSCITOU  

ALELUIA!!! 

                                                  

 

Páscoa é aleluia 

Páscoa é ressurreição 

Páscoa é amor 

Páscoa é renascimento 

Páscoa é passagem 

Páscoa atitude: 

Acolher; 

Ser; 

Reconhecer; 

Espalhar a luz do cristo 

Vivo e ressuscitado 

Páscoa é motivo 

Da razão de viver... 

 

GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES 

 

 

 

http://www.esoterikha.com/presentes/poemas-e-poesias-para-uma-pascoa-cheia-de-alegria.php
http://www.esoterikha.com/presentes/poemas-e-poesias-para-uma-pascoa-cheia-de-alegria.php
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