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“Ide mensageiros velozes ao povo que vos espera” (Scalabrini)                                 
 
Saudações scalabrinianas. 
 
É com alegria que partilhamos alguns passos de nossa caminhada 

realizada pelos Núcleos nos Grupos que registram a presença do 

Movimento LMS nos quatro Continentes.  

Vivemos o ano da Fé. A nossa vida e missão está inserida nos 

passos da Igreja local e nos faz estar em sintonia com os 

acontecimentos que dinamizam a fé cristã. Olhando para os fatos e 

acontecimentos que nos foi dado vivenciar na Igreja nos últimos 

tempos, percebemos que já temos elementos suficientes para sentir e 

aumentar a nossa convicção da presença do  Espírito Santo na história 

da humanidade. 

Já nos distanciamos quase um ano da realização da IV Assembleia Geral, marcante em 

muitos sentidos, mas que também elegeu prioridades que norteiam a caminhada dos Núcleos e 

dos Grupos; o processo de reconhecimento do Movimento pela Igreja já tem os documentos 

todos encaminhados. Esses elementos são marcantes para nós. Vão tecendo, no seu 

desenrolar, o perfil de nossa contribuição na Igreja e no mundo. Estabelece a unidade 

necessária para que sejamos aquela manifestação do Espírito Santo no mundo através do 

Carisma Scalabriniano. 

Como dizia o Bem-aventurado João Batista Scalabrini, “o mundo anda depressa e não 

podemos parar” e aqui é bom lembrar que em cada tempo tem os seus desafios. Tais apelos 

exigem respostas que  advêm de nossa interioridade. Nela só há boa semente lançada em terra 

fértil se soubermos cultivar a nossa forma de ver o mundo. A oração, a reflexão, o estudo da 

realidade e da Palavra de Deus são elementos que nos ajudam a colocar a nossa vida pessoal e 

comunitária na perspectiva de colaboradores do processo de mudanças. Essas transformações 

se percebe em tempos de contestação, reinvindicação e luta pelos direitos que passam por leis 

justas capazes de defender a vida de todos.  

Scalabrini em seus escritos e recentemente o atual Papa, Francesco, nos fazem o apelo 

direcionado ao nosso ser no mundo. Ao leigo cabe o testemunho da vida cristã em todos os 

ambientes em que estão inseridos. A pessoa humana na sua forma de ser no mundo deve estar 

empenhada para  ajudar na busca constante da sociedade estar focada na defesa vida e 

estabelecer a busca  do ideal de vida cristã que é sempre atual:  a fraternidade universal.  

Por força de nosso carisma, os migrantes e refugiados são o destino de nossa missão. 

No reconhecimento de que  MIGRAR faz parte do DNA do ser humano, possamos ser 

agentes de mudanças para que essa dimensão humana seja contemplada nas lutas e 

mobilizações por direitos no contexto de mundo que vivemos.  

Que as convicções sejam fortalecidas nesse ano da fé e possamos semear a esperança e 

ajudar com nossas ações a vislumbrar um mundo possível a partir da dignidade humana.  

Abraços de estima e gratidão a todos que fazem da vida um dom para os outros em 

especial aos migrantes e refugiados.  

 
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 

2012-2015 

 Editoriale 
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Fé é movimento… é dinamismo… é adesão…!  

 
 

 

“Jesus foi  à cidade de Nazaré, onde se havia 

criado. Conforme seu costume, no sábado entrou 

na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. 

Deram-lhe o livro do Profeta Isaías. Abrindo o 

livro, Jesus encontrou a  passagem onde estava 

escrito: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 

com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me para 

proclamar a libertação ao presos e aos cegos a recuperação da vista; 

para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor”. 

Em seguida Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante, e sentou-

se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então 

Jesus começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu essa passagem da 

Escritura, que vocês acabaram de ouvir” (Lc 4, 16-21) . 

 

“O ano de graça do Senhor“ significa que toda a pregação do Reino estava debaixo da 
bandeira do ano jubilar, este agora já estendido por completo, e de pleno direito para todo o 
povo. Jesus proclama o ano da graça. Esta mudança de perspectiva muda completamente as 
relações com os não judeus, os pagãos, os estrangeiros. São muitas as passagens do 
Evangelho que nos mostram como Jesus se relacionava com os gentios, com os estrangeiros, e 
como demonstrava a inclusão dos mesmos. Poderíamos citar muitos encontros de Jesus com 
estrangeiros, com gentios, que fundamentam a nossa fé num Deus que ama indistintamente 
todas as pessoas. Entre outras manifestações de experiência de encontro com Jesus, recordo 
a mulher samaritana que faz uma extraordinária profissão de fé no seu diálogo com Jesus. 
Fala-se que muitas disputas no cristianismo primitivo foram causadas pela necessidade de 
resolver as consequências das ações de Jesus em relação aos “estrangeiros”. Jesus, com a lei 
do amor: “amar ao próximo como a si mesmo”, revolucionou a vida em relação às pessoas. O 
Apostolo Paulo apresenta, nas comunidades primitivas, a hospitalidade ao estrangeiro, como 
um valor supremo. Foi um  grande desafio…; continua sendo hoje para nós, para nossas 
comunidades. 
 

Como Igreja, estamos celebrando o ANO DA FÉ. É, para o nosso tempo, também um 
“ano de graça”, um ano importante para todos nós, cristãos católicos. Com esta motivação, 
nos sentimos chamados/as, consagradas e leigos missionários scalabrinianos, a abrir-nos mais 
profundamente à escuta da Palavra e deixar que nosso coração se transforme, a fim de 
sermos mais evangelizadores com a palavra e com o testemunho, da fé que professamos, 
sobretudo na realidade das migrações.  

Messaggio dell’Animatrice Generale LMS 
Suore Missionarie di S. Carlo B. 

Scalabriniane 
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Temos sido convocados/as, por várias vezes, pelo Papa Francisco, a sairmos de nós mesmos, 
para poder estar a serviço do outro, dos pobres, ir à periferia existencial, enfim, estarmos a 
serviço do Reino. Diz ainda o papa Francisco: “Somos cristãos, somos discípulos de Jesus não 
para nos fechar em nós mesmos, mas para abrir-nos aos outros, para ajudá-los, para levá-los a 
Cristo e cuidar de cada criatura”. A fé é radical, é dinâmica, exige movimento. 
 

Recordamos, nos meses de junho e julho, dois exemplos de discípulos e missionários 
que são inspiração em nossa vida e missão:  

Celebramos, no dia 1º de junho, a festa do nascimento ao céu do nosso amado e Bem 
aventurado João Batista Scalabrini, Apóstolo dos Migrantes. No seu coração de pastor, na 
escuta  e amor à Palavra de Deus e em sua fé ardente na Eucaristia, encontrou a força e a 
coragem de levantar a sua voz, para defender e promover a vida dos imigrantes, seja no país 
de origem diante o abandono do povo pelo poder público do seu tempo, seja para promover a 
dignidade dos emigrados em seus países de destino. Nós, Scalabrinianos/as, somos fruto 
desta fé vivida e anunciada. A ele devemos nossa inspiração carismática de viver  e proclamar 
o “Eu era migrante e você me acolheu” (Mt 25, 35).   

Celebraremos, também, no dia 1º de julho, mais um ano de nascimento para a vida 
eterna da nossa venerável Madre Assunta Marchetti, missionária scalabriniana em terra 
estrangeira, exemplo de fé anunciada e testemunhada. Amou intensamente o próximo, 
dedicando-se de modo preferencial aos migrantes mais pobres, aos órfãos abandonados no 
exterior, aos doentes e aos pobres mais necessitados. É modelo de mulher de fé, de 
esperança e de caridade, em quem muito devemos nos inspirar em nossa vida missionária.  
  

Concluo com  palavras do Papa Francisco: 
Como confessar a Fé?  
“Para anunciar a fé são necessárias duas virtudes: a coragem e a paciência…” 
“Somos frágeis, o sabemos, mas Ele é mais forte. Com o Senhor somos seguros. A 
fé cresce com o Senhor…” 
“O Evangelho deve ser anunciado e testemunhado. Cada um deve se perguntar: 
como eu testemunho  Cristo com a minha fé?” 
 

    Ir. Zenaide Ziliotto, mscs 
Assessora geral – LMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Joguem a vida por grandes ideais.  
 Apostem em grandes ideais, em coisas grandes;   
        não fomos escolhidos pelo Senhor  
             para ‘coisinhas pequenas’, 
                    mas para coisas grandes!” 

Papa Francisco 
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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 – Expansão 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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SCALABRINI e CAMINHOS PARA MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

 
O ser humano se constrói como pessoa e nesse processo, através de sua forma de pensar e de agir, 

deixa as marcas do seu ser em tudo o que empreende. Partindo dessa ideia e contemplando 

amplamente a grande contribuição humana de João Batista Scalabrini, deixada como legado, para 

toda a humanidade, pode-se apresentar sob o prisma da educação vários aspectos que nos ajudam 

a compreender com, outro olhar, a riqueza que a vida tem nos proporcionado, ao nos inserirmos na 

dinâmica do Carisma Scalabriniano.  

Scalabrini viveu num contexto muito desafiador. Aspectos de toda a sociedade ofereciam 

elementos de apelos para mudança. Mais do que necessárias essas mudanças, tinham que ser feitas 

preservando e promovendo o humano.  Ele envolve-se em todas as dimensões e passa a ser 

protagonista de elementos absolutamente novos para o seu tempo. Podemos dizer, sem sobras de 

dúvidas, que a sua metodologia passava pelo aspecto do conhecer para transformar. O seu sair de 

si e ir ao encontro do outro foi marcado absolutamente pela acolhida na integralidade da pessoa, 

com seus avanços, com seus valores e nas suas necessidades.  

Poderíamos destacar muitos elementos para compreender o testemunho de vida de 

Scalabrini e ali encontrar lições preciosíssimas para o nosso processo formativo como indivíduos, 

também inseridos numa realidade de mundo cheia de desafios. Vejamos alguns.  
 

1. Educação da personalidade. Vemos no percurso de sua existência o delinear de uma 

personalidade ímpar. Talhada na relação com o Transcendente fez a sua espiritualidade ser 

profundamente voltada para o outro nas suas necessidades.  O fez também ser maduro o 

suficiente para perceber que toda mudança do mundo passa por uma mudança de si. Ali o 

vemos sendo absolutamente uma pessoa comprometida com o seu desenvolvimento 

pessoal, mantendo um itinerário com etapas claras, com determinação pedagógica para ter 

um investimento sério em seu crescimento.  
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2. Educação da visão de mundo. Aqui reside um dos elementos mais belos do ser educador 

de Scalabrini. Ele deixa claro em sua postura pessoal a visão de mundo que alimenta e 

direciona a sua ação. Torna-se um grande desafio para quem é Scalabriniano, 

especificamente. É imperioso que tenhamos claro qual a nossa visão de mundo. Temos que 

ser pessoas convictas do que queremos.  Nesse querer há que se ter contemplado a vida do 

migrante, do refugiado, da igreja, e, por conseguinte do Reino de Deus.  

 

3. Educação da ação coletiva. É bem claro na vida de Scalabrini a dimensão social. Ele nos 

convoca com suas posturas a darmos a nossa contribuição. É na soma dos talentos e dons 

colocados a serviço do outro que vamos empreendendo a grande missão scalabriniana. O 

olhar lançado para o horizonte, mas com os pés e as mãos na realidade concreta é que nos 

fazem plenamente pessoas que seguem Jesus a exemplo de Scalabrini.  

 

4. Educação da ação estratégica. Há um forte elemento pedagógico na ação educativa de 

Scalabrini. Aponta para nós a necessidade clara de dois aspectos ao nos colocarmos na 

ação de transformar a realidade, ou seja, num primeiro momento a acolhida que reconhece 

no outro a sua dignidade e num segundo momento o contemplar estratégias que efetivem 

uma real e transformadora ação de resgate do ser humano da circunstância em que eles se 

encontram. É relevante observar a dimensão do interagir em todos os âmbitos civis, 

religiosos, políticos e ali ser articulador de um processo que estabeleça uma cultura de 

acolhida concreta do migrante. Desafia-nos, nessa ação estratégica, a também dar a nossa 

contribuição em outras áreas como educação familiar, comunitária, social. 

Possamos aprender com Scalabrini a ser estratégicos em todos os sentidos. Sempre partir do 

pressuposto, de que nada tenho a oferecer se não trabalhar em minha interioridade emocional, 

intelectual, espiritual e social os elementos que garantem a efetiva e eficaz ação junto aos âmbitos 

que temos o privilégio de marcar com a nossa presença. É tempo de resgatar a noção, já sabida, 

contudo na prática, darmos relevância que a nossa essência nos remete ao que fazemos e como 

fazemos. Porque o que fica como contribuição é o nosso testemunho de vida.  
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Um agradecimento a toda equipe das Irmãs que trabalham no CEMCREI pelos dados aqui divulgados. Principalmente na 

pessoa da Ir. Teresinha Zambiasi. 

        Queridos leigos(as) Missionários(as) Scalabrinianos, no site do CEMCREI tem um folder muito 
bom que fala sobre a vida de Madre Assunta e que vocês podem usar em seus encontros. Está em 

Publicações com o título: UMA MÃE CHAMADA ASSUNTA. A data é de 2009, mas é sempre atual. Meu 
grande abraço a cada um e a cada uma dos leigos(as). Que o Senhor Deus cubra a todos (as) de 

graças e bênçãos, assim como de seus familiares. Muitas luzes para vocês. Que Maria SSma proteja a 
todos e a todas com seu manto.  

Com carinho, Ir. Teresinha Zambiasi. 
 

 

 Queridos leigos(as) Missionários(as) scalabrinianos, no site do CEMCREI tem um folder muito bom que fala sobre a vida de 

Madre Assunta e que vocês podem usar em seus encontros. Está em Publicações com o título: UMA MÃE CHAMADA ASSUNTA. A data 

é de 2009, mas é sempre atual. Meu grande abraço a cada um e a cada uma dos leigos(as). Que o Senhor Deus cubra a todos (as) 

de graças e bênçãos, assim como de seus familiares. Muitas luzes para vocês. Que Maria SSma proteja a todos e a todas com seu 

manto.  

http://www.cemcrei.org.br 

http://www.cemcrei.org.br/
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 
2013-2014 

 
 

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. 
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Oración de los LMS al  

Beato Juan Bautista Scalabrini. 

 

Oh, Señor, te damos gracias por la persona del 

Beato Juan Bautista Scalabrini, en su caridad Te 

reconocemos como inspirador a la sensibilidad 

hacia los migrantes, a sus necesidades espirituales y 

materiales. 

Discípulo Tuyo, que tuvo la claridad y sencillez en 

sus enseñanzas, la certeza que Cristo vivo está con 

nosotros y se hace presente en cada uno de nuestros migrantes, danos 

humildad y sencillez como laicos para reconocer a esos rostros. 

Orientador y animador de misioneros/as, danos fuerzas y valentía para 

mirar con tus ojos a los que sufren, a aquellos que han dejado todo: tierra, 

casa, familias y amigos. 

Padre de los abandonados y maestro de los sencillos, que aceptaste la 

voluntad de Dios, en  comprometerte a servir hasta la muerte, por tu 

intercesión, rogamos a la Santísima Trinidad que bendiga a cada uno de los 

migrantes en diferentes partes del mundo, a las comunidades cristianas para 

que sepamos ser “luz y sal” en hacerlos sentir parte de una sola familia y 

sepamos verlos como hermanos nuestros, e hijos tuyos más allá de la 

diversidad. 

Escucha las súplicas de los migrantes y refugiados con sed de justicia, 

de solidaridad, de acogida fraterna, de escucha, de salud, de trabajo para 

el sustento de sus seres queridos, y de amor y fe en Cristo resucitado. 

Te ofrecemos nuestro corazón de laico, nuestro tiempo y nuestra vida con 

ganas de seguir tu camino de misionero, sé tú nuestra motivación y guía para 

nunca perder, a pesar de las dificultades y tropiezos que tengamos, el 

rumbo y el sentido de nuestra 

misión que es la expresión del 

Amor de Dios a través del carisma 

scalabriniano, así aportar a un 

mundo más humano. 

Que María Santísima, nuestra 

Madre, bendiga y acompañe a 

nuestras familias, para que sepan 

apoyarnos y ser nuestro sostén en 

esta misión que con fe asumimos 

para la gloria de su Reino en la 

Tierra.  Amén. 
 
 

Colaboração do Grupo Cristo Rei. 
Proposta de oração da unidade do Movimento – mês de Junho.  

Obrigada a Ramona (Paraguay) que nos dá a alegria de lembrar o nosso querido Scalabrini.                  

Maria Conceição – Conselheira Geral Apostolado. 
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Encontro - Formação 
 

  Conforme programado em nosso calendário 

anual, nos dias 25 e 26 de maio aconteceu, no Centro de 

Espiritualidade Scalabribiana, na cidade de Jundiaí/SP, o 

Encontro - Formação do Grupo. No primeiro dia, após a 

acolhida e café, tivemos a abertura do Encontro com uma 

oração na Capela, preparada pelo Núcleo São José, de 

Santo André/SP.  A seguir, a palestra ministrada pela Ir. 

Jucelaine, Assessora do Núcleo de Santo André sobre o 

“Ano da Fé” e também outro tema, desenvolvido pelo 

LMS Flávio Luiz de Paiva, Conselheiro da Formação do 

Grupo, sobre “A prática da cidadania sob a luz da fé”. Na 

parte da tarde tivemos espaços para “aprofundamento do tema”, “plenário” e “adoração ao 

Santíssimo” e, após o jantar, pudemos aproveitar um pouco da Festa Italiana, tradicionalíssima na 

cidade, e que se realiza na praça em frente ao Centro de Espiritualidade. No dia seguinte, 

momentos para “Retrospectivas & Perspectivas”, a avaliação e a Santa Missa, que foi realizada 

nas dependências da Casa das Irmãs Idosas. Agradecemos imensamente a acolhida da Irmã Sônia 

e da Irmã Plautilha, toda a dedicação e  cuidado que tiveram para conosco. Agradecemos a Deus 

por momentos tão preciosos de encontro, partilha, oração e conhecimento que tivemos nestes dois 

dias.  

 Na  programação da agenda do Grupo teremos ainda dois eventos para 2013: no mês de 

Agosto, nos dias 24 e 25, um retiro, que será realizado no Noviciado, na cidade de Potim/SP e a 

Jornada Formativa, no dia 26 de Outubro, em São Paulo/SP.  

 
Fátima Domingas Viccari 

Conselheira para Expansão Missionária – GNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dai gruppi 
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Núcleo São Carlos Borromeo  
 Curitiba - PR (Grupo N.S.Aparecida) 

 

 No sábado, dia 08 de Junho, os LMS do Núcleo São Carlos se 

fizeram presentes da Festa Junina da Escola “ESI – São Carlos 

Borromeo” das Irmãs MSCS, trabalhando na barraca  dos doces. Com 

a doação de bolos e doces feitos pelos próprios LMS e também da 

venda do concorrido Algodão Doce conseguimos arrecadar os recursos 

necessários para cumprir com nossa obrigação de ajudar 

financeiramente o Conselho do Grupo. Como sempre nossa barraca foi 

muito concorrida e conseguimos vender tudo o que preparamos. 

Agradecemos imensamente a Deus por ter providenciado um dia 

maravilhoso e a cada leigo(a) que colaborou com sua doação. Agradecemos 

também à direção da Escola que mais uma vez nos cedeu o espaço para realizarmos este trabalho. 
Fátima Domingas Viccari 

Núcleo São Carlos /Ctba/Pr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA DA 28ª SEMANA DO MIGRANTE 

 NA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA 

 
 

 LEIGOS MISSIONÁRIOS 

SCALABRINIANOS  participaram neste 

domingo, 16/06, na Paróquia São Pedro do 

Umbará, onde atuam os padres Carlistas 

Scalabrinianos, da abertura da 28ª Semana do 

Migrante na Arquidiocese de Curitiba. Cinco 

das doze comunidades da Paróquia reuniram-se 

para a Celebração Eucarística em frente a um 

grande conjunto habitacional entregue 

recentemente pelo programa Minha Casa Minha 

Vida. Segundo informações esta região recebeu 

em torno de 15 mil novos moradores nos últimos 

tempos. A missa campal foi animada por seminaristas scalabrinianos que acolheram as pessoas 

citando as várias regiões do nosso país e também dos países vizinhos. A Pastoral do Migrante da 

Arquidiocese esteve representada pelas LMS Lúcia Bamberg e Elizete Sant’Anna de Oliveira. A 

programação da Semana do Migrante conta com missas e eventos todos os dias da semana e será 

concluída na Paróquia São José, em Santa Felicidade, no domingo, dia 23, com a participação de 

imigrantes e será presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Rafael Biernaski. Na segunda-feira, dia 17, a 
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Leiga MS Lúcia Bamberg participa do programa Tribuna Independente, na Rede Vida de 

Televisão, às 22:15 horas, falando sobre a migração. 

Fátima Domingas Viccari 

Núcleo São Carlos/ Grupo Nossa Senhora Aparecida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“ Minha alegria é inexplicável,  

porque vejo as coisas se aplainarem naturalmente,  

o que me faz acreditar verdadeiramente  

que minha vocação é a missão.’’   
 (Pe. José Marchetti) 
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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 

01/Jun - 15 h Missa e 

confratenização 

Irmãs e 

Coordenador GIC 

Dia do Bem-aventurado 

João Batista Scalabrini 

Instituto São 

Carlos 

- Caxias do Sul-

RS 

29/Jun – 8h 

Sábado 

Encontro para 

Formação/Estudos  

Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãas Assessoras 

Estudo do Manual de 

Formação- 3ª Etapa e 

Documento Final 

Igreja Mãe dos 

Migrantes – 

Desvio Rizzo 

1/Ago – 18 h 

Quinta 

Reunião do Núcleo 

S.Carlos 

Membros do 

Núcleo e GIC 

Preparação do Encontro 

de formação de 24/8 em 

Farroupilha - RS 

Colégio São 

Carlos   

24 /Ago – 8 h 

Sábado 

Encontro para 

Formação/Estudos  

Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãas Assessoras  

Estudo do Manual de 

Formação- 3ª Etapa e 

Documento Final  

Farroupilha - 

RS 

26/Out.– 8,30 h 

Sábado 

Assembléia do Grupo 

Imaculada 

Membros dos 

Núcleos do GIC e 

Irmãas 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 

16 a 23 de Junho – Semana do Migrante -  

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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SEMINÁRIO SOBRE OS CARISMAS 
 

Organizado pela CRB Regional, realizou-se nos dias 18 e 19 de 

maio em São Leopoldo no CECREI o  8º Seminário dos Carismas. 
 

Participaram em torno de 80 pessoas entre religiosas e religiosos e 

um número bem  maior de Leigos,  que fazem parte das 

organizações dos vários carismas das Congregações participantes 

do Seminário.A coordenação  foi da CRB regional de Porto 

Alegre.  e vários leigos e leigas.  
 

Esteve presente  para saudar os participantes o  Irmão Edgar 

Hengemule, FSC Presidente  da CRB /RS regional de Porto 

Alegre. A assessoria  foi da Sra. Sonia Sirtoli Farber. Conforme 

programa  o tema foi Missão do Leigo/a á luz dos quatro pilares  

:missão, formação, espiritualidade e organização, (cf. Doc.62 da 

CNBB). Houve também partilha de experiências das 

Congregações previamente  escaladas, bem como dos diferentes 

carismas e formas de atuação do presentes organizados em grupos 

saúde, social, educação. Missão. 
 

As Congregações e os Leigos das congregações  de três   

diferentes Carismas apresentaram sua organização e carisma,  os 

Irmãos Maristas, os Irmãos Lassalistas e as Irmãs Ministras dos 

Enfermos de São Camilo, cuja fundadora é Maria Domingas B. 

Barbantini. 

 Para o próximo Seminário de Carismas daqui há dois anos foi designado o Carisma Scalabriniano 

e os LMS  entre os que irão  apresentar na seu Carisma e organização. 
 

A Sra. Sonia colocou os diferentes carismas  partindo do chamado de Jesus aos Apóstolos,  em  

Marcos 3,13-19 e explicando  o diferente em cada um dos Apóstolos  e concluiu dizendo que 

continua conosco hoje , pois levamos as faces dos doze na missão de anunciar  testemunhar.. Jesus 

chamou quem Ele quis para que ficassem com Ele para enviá-las a pregar . É o  Vinde e Ide. O 

Documento número 62 da CNBB, que todos tinham em mão foi aprofundado especialmete do 

numero 156 ao 193. 
 

 Somos agradecidos ao Movimento LMS e á congregação mscs pela possibilidade de participar de 

tão importante  evento. 

Estiveram presentes os Leigos Sandro e Sandra do Núcleo Maria, Mãe dos Migrantes do Desvio 

Rizzo – Caxias do Sul e a Ir. Clecy Baccin Assessora do Grupo Imaculada Conceição. Do Grupo 

Cristo Rei Irmã Tereza Benedetto e uma leiga.  
(Foto do evento da edição anterior)  
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Peregrinação e retiro anual dos LMS ao 

Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio 
Grupos Imaculada Conceição e Cristo Rei 

 

No dia 6 abril de 2013, aconteceu o 5º retiro e a 11ª peregrinação mariana dos Leigos 

Missionários Scalabrinianos dos Grupos Imaculada Conceição e  Cristo Rei.  

Sob a organização dos coordenadores João Inácio Bremm e João Aristides dos Grupos 

Imaculada Conceição e  Cristo Rei,  no salão do Santuário em Caravaggio, às 8 hrs. iniciou-se o 

evento com recepção,  café partilhado e em seguida a acolhida, com a apresentação dos Núcleos e 

assessoras dos participantes, de cada local de atuação. João Inácio convidou as assessoras dos 

Grupos ou representantes para transmitir a mensagem que lhes competia.  

Ir. Celsa Zucco, conselheira provincial da província Imaculada Conceição e Ir. Salete 

Migliavacca conselheira da província Cristo Rei, em nome das Superioras Provinciais e seus 

Conselhos saudaram os participantes desejando a todos um bom encontro e a realização do retiro 

anual, em louvor a Nossa Senhora. João Inácio leu a mensagem de Daniela Colombo, 
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coordenadora do Núcleo Madre Assunta, de Farroupilha, RS que, por motivo de saúde não pode 

estar presente fisicamente, mas que acompanhava espiritualmente e, ao mesmo tempo pedia 

orações para o seu restabelecimento. 

A peregrinação, retiro e encontro intergrupal teve por objetivo: fortalecer a espiritualidade, 

partilhar os ecos da IV Assembléia Geral de 5 a 9 de setembro de 2012, em Picenza, Itália e 

integrar os Leigos dos Núcleos vinculados aos Grupos Imaculada Conceição e Cristo Rei. 

 Outro objetivo específico dos dois grupos é 

dedicar um dia de aprofundamento espiritual, em 

conjunto, na casa da “Mãe, Maria”, lembrando o 

ANO da FÈ, para fortalecer a Fé e preparar a 

vinda do Espírito Santo, como fizeram os 

apóstolos e diante dos desafios do mundo atual, 

realizar melhor a missão, na atuação com os 

migrantes. 
 

Isaias Pablo Klin Carlotto, coordenador 

geral dos Leigos Missionários Scalabrinianos, 

após trazer na memória breves fatos da realização 

doa IV Assembléia Geral, de modo especial os 20 

integrantes, que se dispuseram espontaneamente a 

fazer “promessa de seguir Jesus Cristo no carisma 

scalabriniano e a pertença ao Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos”, lembrou 

também que existem muitos grupos espalhados em vários países e que realizam a missão 

scalabriniana, fazendo unidade ao Movimento.  As Diretrizes especificam as pessoas que integram 

o Movimento dos Leigos Scalabrinianos, sendo uns como colaboradores, os simpatizantes e outros 

ainda os efetivos. Este é um trabalho dos coordenadores, para a identificação clara dos membros 

integrantes, sua origem e o compromisso da continuidade de pertença ao Movimento, com a 

missão específica. 
 

 Concluídas as informações, sob a assessoria de Ir. Clecy Maria Baccin, assessora do Grupo 

Imaculada Conceição e de Isaias Pablo Klin Carlotto, coordenador geral do Movimento dos 

Leigos Missionários Scalabrinianos deram início a oração, com a metodologia da Leitura Orante 

da Palavra de Deus, com o tema: “Maria levantou-se e andou depressa à casa de Isabel” (Lc. 1, 39-

45). 
 

 Na introdução, o grupo foi convidado a contemplar a viagem de Maria que estava grávida e 

que se dirigia à casa de sua prima Isabel também, esperando um filho. As duas mulheres visitadas 

pelo Anjo, encontram-se, na mesma situação, grávidas. Assim mesmo, Maria foi às pressas à casa 

de Isabel e, após três meses voltou para casa. 

  

Com a invocação ao Espírito Santo e a 

proclamação do Evangelho, de Lc 1,39-45, em voz 

alta foi iniciada a meditação. A reflexão constou do 

texto bíblico, de forma visualizada, com as frases 

escritas, em cartaz, refletidas e meditadas e os dons 

do Espírito Santo, demonstrados, através da vela 

acesa e intercalado com o refrão “Vem, vem, vem 

Espírito Santo de amor, vem a nós. Traz à Igreja um 

novo vigor”. 

 

  Na conclusão do retiro foram ressaltados 
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elementos para a interiorização e vivência, fazendo germinar boas sementes, isto é, fazendo 

traduzir na prática o evangelho, as palavras, os gestos, as atitudes, os compromissos de boas ações, 

a exemplo de Maria, para crescer, como discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 

 Os orientadores concluíram dizendo que, o Movimento LMS se constitui como caminho, 

um processo para o amadurecimento de fé, da espiritualidade pessoal, um jeito de ser no mundo 

identificado com a vivência do carisma scalabriniano, e nós todos contamos com a graça de Deus, 

no Cristo Ressuscitado, para assumir a missão no mundo de hoje, que ELE mesmo nos confiou. 

 Após a meditação, houve a Celebração Eucarística no Santuário de Nossa Senhora de 

Caravaggio, animada pelos participantes do retiro e presidida por Pe, Leonel Pergher, onde, este,  

na homilia refletiu o Evangelho do dia e ressaltou  a importância da vivência em comunidade para 

o cultivo da fé e da realização da missão. 

 Ao retornar no auditório, cada grupo reuniu-se para tratar das programações próprias para 

o ano e em seguida houve o encerramento e o almoço. 
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April 6, 2013  

Melrose Park, Illinois, USA  
 
To all LSM Nuclues Coordinators  
USA, Canada, Mexico, Philippines, Singapore, India,  
Sub Nucleus – UAE, Abu Dhabi, Malaysia  
 
 
Dear LSM Nucleus Coordinators,  
Greetings of Peace! Rejoice and be glad for the Lord is Risen!  
In the past few months we have been sounding of the holding of the IV Group Encounter of 
the LSM Fatima Group which comprises of the LSM nuclei in USA, Canada, Mexico, 
Philippines, Singapore and India, with USE, Abu Dhabi and Malaysi sub- nuclei. The objective 
of this encounter is to build cohesive and strong lay movement responding to the need of the 
global migration phenomenon. Not only this, but most important is to journey together 
towards one goal with the wonderful congregation's stance that MSCS from had pioneered 
with the zeal and dedication to this mission is in accordance with the Scalabrinian Charism.  

As a LSM guideline that pertains to the Group: “The Groups have their own 
organization and coordination based on the General Directives of the Movement and in accord 
with the realities of the respective areas. The Council of the Group will be presided by the 
Group’s Coordinator.  

a. Duration of Term: The mandate will be exercised for a period of three years and 
they must remain in office up to the moment that the newly elected Coordinator and Council 
assume their functions. While the Competencies of the Coordinator of the Group:  

a) to animate the life and mission of the Group;  
b) to approve the entrance of committing candidates and preside over the exit of the 
effective members according to the General Directives and with the opinion of the 
Provincial Superior or her delegate;  
c) to present an annual report on the activities, progress and perspectives of the 
Group to the General Council of the Movement.  

 
Given the above information and the dynamic of the Group and given the dynamic leadership 
of various dedicated and committed members, we accomplished:  

1. First Group Encounter, Singapore in 2005  
2. Second Group Encounter, Baguio, Philippines, 2008  
3. Third Group Encounter, Melrose Park, IL, USA, 2010  

 
                Now, the big challenge is to achieve the IV Group Encounter. We chose the City of 
Cebu Philippines, with the intention of expanding more presence in the south of Philippines 
where the LSM is par most active and numbered. We will hold this on July 8 – 13, 2013 with 
the welcome of LSM Philippine Nucleus with close coordination of the LSM- USA.  

 
The LSM Group Coordinator had been asking of your suggestions where to hold this 

Encounter and with most indication and with rationale, and with the initial meeting of the 
LSM Group Coordinator with the LSM- Philippine Nucleus Coordinator communication and 
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dialogues with the movement's leaders and LMS for MSCS Group and nuclei Advisers They 
are all committed to start in the preparations for this House, which of course, will be a major 
milestone in the historical process.  

Since the encounter aim to re-echo, make group plan and strategize the results and 
proposals of the IV General Assembly in Piacenza, Italy last September 2012, the theme and 
the motto will carry the same one we had in the said assembly:  

 
Theme: Visibility of the charism in the life and mission of the lay Scalabrinian 

Missionary.  
 
MOTTO: "Go fast messengers, the people awaits" (Scalabrini)  
 
Goal: Strengthen the charism in the life and mission of the lay Scalabrinian 

Missionary, to greater consolidation of the movement.  
 
Participation would be the 5 laypeople, plus the presence of the Coordinator of the 

nucleus. The total of 6 lay people from each nucleus. For those who cannot meet these 
numbers, please consider to send even 1 representative.  

These months preceding it, are relevant to the preparation and motivation. We all lay 
men and women missionaries; the Scalabrinian missionaries are involved. Must carry all the 
required material and be enabled for the needs of the process, which we know but relevant 
to journey as the movement. Soon, we'll send you other materials and guidance needed for 
this preparation.  

May the Risen Lord and the Holy Trinity and with the protection of Mary, our mother 
with the intercession of Blessed John Baptist Scalabrini, the venerable mother Assunta and 
the servant of God, Fr. Joseph Marchetti, help us prepare ourselves with profound wisdom 
for IV Group Encounter.  

With prayers,  
 

Nerissa Nabua Allegretti 
LSM Group Coordinator 
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FATIMA GROUP HOLDING THE IV GROUP ENCOUNTER 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The IV Group Encounter of the LSM Fatima Group which comprises of the LSM nuclei in 

USA, Canada, Mexico, Philippines, Singapore and India, with USE, Abu Dhabi and Malaysia sub- 

nuclei. The objective of this encounter is to build cohesive and strong lay movement responding to 

the need of the global migration phenomenon. Not only this, but most important is to journey 

together towards one goal with the wonderful congregation's stance that MSCS from had 

pioneered with the zeal and dedication to this mission is in accordance with the Scalabrinian 

Charism. 

 

The theme and the motto will carry the same one we had in the said assembly: IV General 

Assembly in Piacenza, Italy last September 2012. Theme: Visibility of the charism in the life and 

mission of the lay Scalabrinian Missionary. MOTTO: "Go fast messengers, the people awaits" 

(Scalabrini). Goal: Strengthen the charism in the life and mission of the lay Scalabrinian 

Missionary, to greater consolidation of the movement. 

 

The event will be held Holy Family Retreat House, Nivel Hills, Cebu City,  Cebu City 6000, 
Philippines.  
 
Join us in your prayers and solidarity!  
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PRAYING WITH THE IMMIGRANTS  
AT THE THEIR HOMES AND AT THE DETENION CENTER 

Lay Scalabrinian Missionary – USA 
 
 

“The needs of the Church and the Congregation 
of the Missionary Sisters of St. Charles are many 
and varied and God shows His goodness by 
providing for them through the efforts of His 
individual followers called for that purpose, the 
partners in mission, the Lay Scalabrinian 
Missionaries.  We ask God to bless our new 
effective members who have declared their 
willingness to humbly follow in the footsteps of 
our Founder and Co-founders by serving your 
people, as we celebrate their installation as new 
members of the Lay Scalabrinian Missionary 
Movement.”  

 

The above lines were the introductory words when 
we receive another two brave lay people who wish 
to follow Jesus as Lay Scalabrinian Missionary. 
Patricia Garcia and Pedro Luis Sigaran had 
underwent series of formational program before 
they have said “YES” last June 1, 2013 during the 
feast of our Blessed Founder, John Baptist 
Scalabrini. Their commitment was received by The 
Provincial Superior, Sr. Marciana Zambiasi, within 
the Eucharistic Celebration presided by Fr. Jose 
Guadalupe Hernandez, CS  

 
After having pledge the membership to the LSM, the 

two new members had planned out how they can visibly perform their role as effective 
members, and a new nucleus of the LSA-USA.  
 

Aside from regular formational growth, there are 
two main expressions they had vowed to do.  
 

 The Rosary with and for Immigrant 
Family which started last June 9, 2013 
and consecutively being done in different 
homes of immigrant family.  
 

 Another significant action program that 
they do is the regular prayer with the 
deporting immigrants at Broadview 
Detention Center. 
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Last June 14, 2013 and every other Fridays at least twice a month, they vowed to be with 
the deporting immigrants and be in 
solidarity with their pains in 
communion and prayers.  
  

Inside a government 
building in Broadview, some 
pastoral workers were focused 
on comforting and counseling 
people. Within the hour, their 
loved ones — illegal immigrants 
— were going to be shackled, 
manacled and deported. 

 
Outside, dozens of religious 
leaders and congregation from 
various faiths called on a higher 
power for change. In the same time the presence of the other interfaith groups. Some 
represent religious institutions with significant numbers of members who are 
undocumented or have family or friends who are, but others have few if any such 
congregants. The need for reform is a religious, moral and family issue, the leaders say. 

 
“I think in any biblically-based religion whether its Judaism or Christianity, you’ll see 

over and over again commandments that we treat the immigrant with compassion, that we 
have one law for all who dwell in the land whether they are citizens or strangers,” said Rabbi 
Brant Rosen of Jewish Reconstructionist Congregation in Evanston, where 530 families are 
members. “I find it very difficult to call yourself someone who cherishes biblical tradition 
and mistreat immigrants.” 

 
Busses arrive at the U.S. Detention Center 
in Broadview, June 14, 2013 Friday 
morning to pick up undocumented 
immigrants for immediate deportation. 
Religious leaders and congregants 
gathered outside to pray and advocate 
for compassionate immigration reform.  
 
 After the interfaith prayer, the 
LSM prayed a Rosary for the intention of 
the deported immigrants which was 
joined later and had a short sharing with 
the Director of the Office of Immigration 
and Education, Elena Segura of the Archdiocese of Chicago. It was a meangful start for the 
two new LSM members, trying to live out the charism in their own way, in their family and in 
the community. It is an invitation for “Pastoral Migratoria” Migrant to migrant ministry.  
 

By:  
Nerissa Allegretti, LSM;  Patricia Garcia, LSM; Pedro Sigaran LSM 

LSM- USA  
 
 



 25 

6th Annual Celebration of the 
Feast of Blessed John Baptist Scalabrini 

LSM - Philippine Nucleus 
 

 

 Last June 1, 2013, the Philippine Nucleus 
of Lay Scalabrinian Missionary Movement 
of the Philippines, Inc. celebrated the Feast 
of Blessed John Baptist Scalabrini with a 
simple yet meaningful activity. It was 
preceded by a mass celebrated by Rev. 
Father Victor Parungao, a Comboni priest. 
After the mass, a hearty lunch was shared 
by the different subnuclei from Bulacan, 
Caloocan, Parañaque, Rizal, Batangas, 
Quezon City and even from Dubai, UAE. An impromptu program was hosted by Mr. Dudz 
Ferrer with the participation of the Scalabrinian kids who performed a dance number to the 
Scalabrinian song.  
 
 Sr. Rodita Rogador, the Regional Adviser, Asia gave an inspirational talk while the 
Board of Trustees President Ms. Evangeline Liclican read the president's report for the year 
2012. The Philippine nucleus coordinator Dra. Marinel Manuel gave the opening remarks 
and acknowledgment of all effective members and guests present. There was also a simple 
recognition of all effective members who have rendered  six (6) and five (5) years of 
continuous service, wherein it was Sr. Rodita Rogador who presented the certificates of 
recognition. 

 
The event was successful despite the very 
hectic schedules of the different 
members. Indeed, the celebration of the 
Feast day of Blessed John Scalabrini was a 
success and the Philippine nucleus is 
looking forward to another fruitful year 
ahead. Thanks to everbody.  
 

 
 

Mabuhay LSMM Philippines!  
Mabuhay Blessed John Baptist Scalabrini!  

 

 

 
LSM Fstima Group Coordinator, Nerissa 

Allegretti, Pedro Luis Sigaran; Patricia 

Garcia; Mother Provincial, Sr. Marciana 

Zambiasi, mscs, sharing some direction of 

LSM - Fr. Joseph Marchetti, USA; 

Sr. Beth Pedernal, LSM Group Adviser 

 

https://www.facebook.com/ysabelle.lanredep?directed_target_id=591411417543747
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NÚCLEO JOÃO BATISTA SCALABRINI - ALVORADA – RS 

Atividades realizadas no período de Fevereiro à Junho de 2013. 

 
No dia 23 de Fevereiro de 2013 os Núcleos do 

Grupo Cristo Rei se encontraram em 

assembleia no Centro Madre Assunta em 

Canoas/RS. Este encontro teve como 

objetivo o repasse da IV Assembleia Geral 

do Movimento dos LMS, bem como partilha 

das atividades dos Núcleos e o Planejamento 

para 2013. 

 

 

No dia 20 de Março de 2013 o Grupo Cristo Rei 

juntamente com seus respectivos Núcleos 

estiveram presentes na Celebração de Páscoa aos 

Migrantes Operários no Estádio Beira Rio em 

Porto Alegre/RS. 

 

 

 

 

 

Nos dias 23 e 24 de Março de 2013 ocorreu 

a Pré Jornada da Juventude no Vicariato de 

Gravataí/RS, onde houve a participação dos 

Jovens Missionários Scalabrinianos do 

Núcleo João Batista Scalabrini na acolhida 

aos Jovens Peregrinos.  
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No dia 06 de Abril de 2013 em retiro anual no Santuário de Nossa Senhora de Caravágio- 

Farroupilha/RS, os Grupos Cristo Rei e Imaculada Conceição, juntamente com seus Núcleos, 

estiveram em peregrinação, retiro e encontro intergrupal, com o objetivo de fortalecer a 

espiritualidade, partilhar os ecos da IV Assembleia Geral do Movimento dos LMS e integrar os 

Leigos dos Núcleos vinculados aos Grupos Imaculada Conceição e Cristo Rei. 

 

 

No dia 05 de Maio de 2013, LMS 

estiveram presentes na 

Arquidiocese de Porto Alegre/RS, 

onde neste evento houve a 

Ordenação Diaconal de nove 

diáconos, estes segundo o 

arcebispo metropolitano Dom 

Dadeus Grings, reforçarão o 

serviço da caridade na Igreja. 
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No dia 25 de Maio de 2013 na 

Paróquia Nossa Senhora da Saúde 

em Alvorada/RS, LMS 

participaram da assembleia de 

Pastorais do Vicariato de Gravataí, 

com o objetivo de planejar e pensar 

ações para a sensibilização das 

pessoas, comunhão e participação 

de todos. 

 
 

 
 
Nos dias 29 e 30 de Maio de 2013, LMS 

participaram da Confecção dos Tapetes para a 

procissão de Corpus Christi, bem como da 

Celebração da Santa Missa realizada na Paróquia 

São José Operário em Alvorada/RS. 

 

 

 

 

No dia 02 de Junho de 2013, LMS 

participaram como é de costume sempre no 

primeiro domingo do mês, Formação 

Permanente para Ministros da Sagrada 

Eucaristia, onde trabalhou-se os Três Passos 

que a Bíblia apresenta para os Ministros: Fé, 

Amor e Oração. 

 
Marlene Dietrich da Silva 

Leiga Missionária Scalabriniana  

Núcleo João Batista Scalabrini – Alvorada/RS 
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NÚCLEO BOM SAMARITANO DE BENTO GONÇALVES – RS 
 

No  dia 2 de junho ocorreu a celebração das 

Etnias, no Santuário Santo Antônio  que 

acontece durante a Trezena de Santo 

Antônio, padroeiro da Cidade de Bento 

Gonçalves. Nessa missa se reúnem as várias 

etnias entre elas:  Alemães, Poloneses, 

Afrobrasileiros, Italianos, Gaúchos e nesse 

ano foram convidados pelo núcleo de 

leigos, os quais estão acompanhando em 

todos os sentidos os haitianos que estão em 

grande número em nossa cidade. 

Participaram da celebração   em 

torno de 50 haitianos  animando cantando e 

fazendo leituras, juntamente com outras etnias. 

 

Após a missa foram recepcionados no salão da Paróquia no qual tiveram uma confraternização 

juntamente com outras etnias  e  visitantes de outros municípios. 
 

  

 

Após a confraternização membros mais 

esclarecidos entre os haitianos solicitaram uma 

sala no edifício Paroquial para uma vez por mês 

os haitianos se reunirem para organização social, 

religiosa juntamente com outras pastorais e o 

Núcleo de Leigos Scalabrinianos. 
 

                                          Giovana de Oliveira 
                             Secretária do núcleo Bom Samaritan 
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O Núcleo Bom Samaritano percebendo a constante necessidade de ajuda aos haitianos continua 

ajudando, dentre as ultimas ações foram feitas: 

 Doações de móveis, roupas e utensílios domésticos aos haitianos que vivem em Garibaldi. 

 

 Ajuda a um haitiano que está com um câncer no rosto e auxilio a sua família que veio do 

Haiti para ajudá-lo ( a mãe veio a poucos dias), além da ajuda na documentação para o 

visto permanente para ficar no Brasil da mãe e da prima do mesmo.  

 

 

 

 Ajuda a uma haitiana grávida, com roupas, 

alimentação, também para consultas 

médicas e auxilio em toda a gestação. 
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Querid@s Laic@s Misioner@s Scalabrinian@s 

Mañana, 01 de junio de 2013, celebramos la fiesta oficial de Juan Bautista 

Scalabrini, que coincide con los 108 años de su muerte. A él le pido por vuestro 

Movimiento, especialmente por vosotros que formáis el Núcleo de Guadalajara – 

España.  

 

Creo que, en su fiesta, hoy día, lo más importante es escucharle a él. En este 

sentido, además de la frase arriba, os transcribo algunas palabras suyas, que 

parecen coincidir también con las exhortaciones de nuestro Papa Francisco.  Así se 

manifiesta Scalabrini, diciéndo:  
 

“El pobre es la pupila de Dios y cuanto hacemos al pobre, lo hacemos a Dios mismo… 
Oh, hijos míos, el mundo no cree más en la predicación y al sacerdocio, pero cree 
todavía en la caridad. Prediquen la verdad con la caridad. Vayan a la conquista del 
mundo con el amor al pobre. … Oh grande e iluminada confianza en el ejército de la 
caridad que, cuando pienso en los males que afligen a la sociedad y a la Iglesia, una 
nube de tristeza me conmueve hasta las lágrimas. Pero, el pensamiento de la fuerza 
de la caridad, me fortalece y me da esperanza”.  

(La devoción al SS. Sacramento, Piacenza 1902, pp. 20 – 24) 
 

 
Os comento que estamos buscando una fecha para celebrar juntos, nosotros la familia scalabriniana de 
Guadalajara – España, es decir: Los LMS y las Hermanas MSCS. Durante  la semana entrante estaremos 
comunicándonos para ajustar la fecha.  Sin más os deseo una ¡MUY FELIZ FIESTA DE SCALABRINI! 
 
Un fuerte abrazo y unidad, 

Norma Kleinubing, mscs   

FIESTA DE JUAN BAUTISTA SCALABRINI: 

 “Las nuevas necesidades de los pueblos 

exigen nuevos corazones y nuevas 

solicitudes, para infundir el espíritu 

cristiano, fortalecer la voluntad del bien, 

iluminar los sentimientos… y formar a 

Jesucristo en sus almas”. 

 
(J. B. Scalabrini – Carta pastoral sobre la catequesis, 

1876). 
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Encontro das Irmãs Assessoras do Grupo Cristo Rei  

 

O encontro foi preparado nas 
respectivas localidades pelas 
Assessoras com o estudo do 
documento “Missão junto aos 
Leigos/as Missionários/as 
Scalabrinianos/as” da Animação 
Geral do Apostolado-Dezembro de 
2012 de Ir. Zenaide Ziliotto, 
Assessora Geral do movimento. 

 
O encontro aconteceu na 

Comunidade Belém, Rua Castro 
Alves 523, Porto Alegre. 
Participaram: Ir. Maria Antonio Piccini do Núcleo Madre Assunta de Anta Gorda, Ir. Carla 
Frey Bamberg do Núcleo Madre Assunta de Canoas; Ir. Natalina Arcari do Núcleo Scalabrini 
de Alvorada; Ir. Jolsema Baccin do Núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves; Ir. Maria de 
Lourdes Zambiasi do Núcleo Pe. Marchetti de Viamão e Ir. Egidia Muraro Assessora do Grupo 
Cristo Rei. houve participação ativa e entusiasmada de todas. O Documento trouxe a síntese 
do itinerário histórico do movimento, vida e Missão do LMS, orientações no processo 
formativo dos LMS desde os núcleos. Com esses estudo todas as assessoras agradecem a Ir. 
Zenaide Zilito, Assessora Geral do Movimento pelo empenho da elaboração desse documento 
de valioso auxilio na missão da asses ora de cada núcleo. No encontro também foi partilhada 
a vida dos núcleos, percebem-se sempre mais a vivência do carisma do LMS na família, 
sociedade, trabalho e na Igreja e o lema da IV Assembleia Geral: “Ide mensageiros velozes, ao 
povo que vos espera” Scalabrini. No contexto atual os LMS acompanham os Haitianos em 
Bento Gonçalves e Garibaldi nas suas necessidades de documentação, saúde, moradia, 
alimentação, agasalho e na região metropolitana os trabalhador e migrantes nas obras da 
Copa do Mundo 2014. Foi apresentado o material da 28ª Semana Nacional do Migrante - 
2013 CNBB - migração e juventude. O subsidio contempla a semana do migrante, a semana 
missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Cada núcleo faz sua 
programação conforme a realidade que está inserido. 

 

Ir. Egidia Muraro  

Assessora do Grupo Cristo Rei 

 

Terceiro Seminário Scalabriniano de Comunicação Social 
  

O  Sr. João Aristides, Coordenador dos 
Leigos Missionários  do Grupo Cristo Rei foi 
convidado pela Superiora Provincial, Irmã 
Maria do Rosário Onzi para participar  do III 
Seminário Scalabriniano de Comunicação Social 
nos dias 06 a 08 de maio de 2013 em São  
Paulo.. 

Este Seminário foi organizado  pela   
Equipe Scalabriniana de Comunicação – ESC e a 
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Equipe Interinstitucional Scalabriniana da América Latina EISAL. O mesmo aconteceu no 
Centro de Formação Sagrada Família, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP. O objetivo do encontro  
foi potencializar o uso dos meios de Comunicação Social e as tendências das novas 
Tecnologias da ação evangelizadora do Carisma Scalabriniano, no contexto das migrações. 
 Os temas abordados foram :: “An|lise de Conjuntura – Redes Sociais – Tendências e 
Influências atuais dos Meios de Comunicação Social”, “Comunicação Social – Balanços e 
Desafios – Migrações e Redes Sociais”,  “Tem|ticas por Interesse” e socialização das mesmas. 
 

 
 

DEPOIMENTO DE JOÃO ARISTIDES 
 
 

Quero partilhar com todos os LMS esta 
grande graça que tive  de participar deste 
Seminário e agradecer à Congregação na 
pessoa da Irmã Maria do Rosário Onzi , 
Superiora Provincial  pelo convite , que 
oportunizou  o crescimento da minha 
formação pessoal e como leigo 
Scalabriniano ,no que tange a comunicação 
em todos  os  aspectos  em especial na área 
da informática. 

Ressalto  a grande e tão desejada 
visita  aos túmulos de nossos Co-fundadores  
Madre Assunta e José Marchetti, onde  
ambos  colocaram suas vidas  a serviço dos 
migrantes;  para mim, foi uma emoção 
muito grande , representou um ícone 
vocacional onde estão as  raízes  do  nosso caminhar Scalabriniano. 

Os temas abordados e as oficinas  também foram um grande incentivo e impulso para 
atualizar  nossa profecia nesta  nova sociedade , num mundo sem fronteiras caminhando  
pelas vias  do carisma scalabriniano  para uma cidadania universal.  

Com estas novas tecnologias e 
estratégias  somos chamados  a fazer 
escolhas  conscientes, fazendo-nos 
migrantes com os migrantes partilhando 
sempre mais com eles os novos desafios 
da solidariedade e da comunhão. 

Nossa missão eclesial é muito 
grande, por isso convido à todos  que se 
empenhem cada vez mais unidos nesta 
caminhada  Scalabriniana. 
 

 
Um grande abraço para todos, 

 
João Aristides 

Coordenador Grupo Cristo Rei 
Conselheiro Geral LMS 
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Páscoa – Trabalhadores Migrantes – Porto Alegre- RS- BR 

 
 A região metropolitana de Porto Alegre 
encontra-se com megaeeemprendimentos com 
a construção de grandes obras em vista da 
Copa do Mundo 2014 e Programa do  PAC ( 
Programa de Aceleração do Crescimento). Pela 
falta de mão de obra em Porto Alegre, 
venceram as licitações das Construtoras da 
Bahia, Minas Gerais e Espanha. 
 A pastoral dos Migrantes  tem por 
objetivo acolher as pessoas que chegam à 
cidade e conscientizar a Sociedade Civil e a 
Igreja das causas e conseqüências.  
 Os agentes da Pastoral, Leigos 

Missionários Scalabrinianos e Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo 

Scalabronianas têm mantido contato freqüente com os trabalhadores migrantes nos seus 
alojamentos como também no canteiro de Obra e junto às paróquias próximas para facilitar 
a integração desses trabalhadores nas comunidades locais. Em 2012 foi celebrada a Páscoa e 
Natal com os trabalhadores migrantes construtores da ARENA do Grêmio, atingindo mais de 
cinco mil pessoas. Obras já concluída pela Construtora OAS. 
 
Em 2013 com a reconstrução do Estádio do 
Esporte Clube Internacional, sob a 
responsabilidade da Construtora Andrade 
Gutierrez a Pastoral dos Migrantes está em 
contato com esses trabalhadores. 
 No dia 20 de março foi celebrada a 
Páscoa no local da Obra, participando 1.200 
funcionários  e diretores. No início foram 
identificados os estados  da proveniências dos 
trabalhadores: Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná. Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoa, 
Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Tocantins, Maranhão e  Rio Grande do Sul e do 
país vizinho Paraguai .Dada as boas vindas... eles deixaram suas famílias para contribuir no 
desenvolvimento de Porto Alegre. Foi recordado o que Scalabrini disse: “ Para o migrante  

p|tria é a terra que lhe d| o pão”. 
 Todos receberam uma cruz com cordão 
para ser usada como sinal de proteção divina. O 
clima de concentração e oração foi contagiante. 
Com respeito foi acolhida a Palavra de Deus, 
proclamada e meditada. Um grande banner com 
Jesus Ressuscitado foi introduzido no espaço 
celebrativo por trabalhadores, como sinal de que 
Cristo vivo está em todos os ambientes  onde os 
homens  trabalham para construir um mundo 
melhor. Ao final da celebração todos cantaram o 
Pai Nosso e receberam a bênção. Ao som da 
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música Querência Amada, trabalhadores, diretores e agentes da Pastoral dos Migrantes 
confraternizaram com o abraço da paz e o desejo de Feliz Páscoa  
 A celebração foi coordenada pela Pastoral dos Migrantes, participaram: Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo, formanda, e Leigos Missionários Scalabrinianos da 
Região Metropolitana, Padres Carlistas do CIBAI, Caritas Arquidiocesana, Paróquia Santo 
Antonio do Partenone Paróquia Menino Deus. 
 A Pastoral continua visitar os alojamentos e a direção pediu para uma celebração 
eucarística no dia do migrante. 

“O mundo anda depressa e nós no podemos nos atrasar”  neste acelerado mundo da 
construção civil e outras situações migratórias clamam a nossa presença scalabriniana. 

 

Irmã Egidia Muraro, mscs 
Coordenadora da Pastoral dos Migrantes 

Arquidiocese de Porto Alegre 

 
NÚCLEO JOHANNESBURGO - ÁFRICA DO SUL   

 
CELEBRANDO O DIA DE SCALABRINI 
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Com muita alegria no dia 1º de junho, nosso núcleo juntamente com as Irmãs Missionarias 

Scalabrinianas, os Padres Scalabrinianos e os seminaristas, formamos uma só família animada 

pelo mesmo espirito, celebramos a festa de nosso querido Bem aventurado João Batista Scalabrini. 

Naquele dia também fomos agraciados com a presença da Ir. Carmem Nuncio, 1ª conselheira 

Provincial e Ir. Salete Migliavaca, responsável pelo organismo de apostolado da Província Cristo 

Rei. Na parte da manhã tivemos uma celebração eucarística cheia de motivações e significados. 

Scalabrini renovou nosso espírito de missionários no Continente Africano e nos pede que sejamos 

sempre mais atentos à realidade dos migrantes e refugiados de nosso Continente, especialmente 

dos que chegam ao nosso país da África do Sul, pois “o mundo anda de pressa e nós não podemos 

parar” (Scalabrini). 

No final da celebração eucarística Irmãs Carmem e Salete partilharam sua experiência e 

objetivo de visitar as comunidades das irmãs missionarias scalabrinianas no Continente Africano. 

Elas nos fortaleceram quando disseram que toda a Congregação está unida com cada um de nós e 

nos desafiavam quando nos diziam que somos chamados a fazer a diferença no mundo da 

mobilidade humana.  

Após a celebração eucarística e confraternização, nós do núcleo de Johannesburgo, 

apresentamos nossa missão através de um teatro. O título do teatro era: “Scalabrini in South 

Africa” (Scalabrini na Africa do Sul). Alguem se vestiu de Scalabrini, outro de Padre Marchetti e 

uma senhora de Mother Assunta. Juntos fomos a estação central de Johannesburgo e la 

encontramos muitos migrantes e refugiados com muitos problemas e dificuldades. A grande 

maioria não tem lugar onde ficar porque a realidade da moradia é um problema social muito 

grande para a nossa realidade. Outros representavam as mães que fugiram da guerra doentes, 

maltratadas e com muitas crianças, sem saber o que fazer por estarem fragilizadas. Também foi 

representado a questão da documentação que migrantes e refugiados sofrem para obterem. 

Igualemtne o dama quis trazer presente a questão de mulheres e crianças traficadas. Foi um 

momento que vivemos intensamente a encarnação de Jesus Cristo em cada realidade e a presença 

viva do Carisma scalabriniano abençoado por Deus e presente em cada um de nós.  
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No inicio da foto aparecem as mulheres da casa de acolhida  

“Bienvenu Shelter”( 20 mulheres) - Dia do Migrante e Refugiado 

 

 
 

Outra experiência que a coordenadora do núcleo, Yvete, contou foi que no mês passado o 

“Bem-aventurado Scalabrini visitou Bienvenu Shelter”,(Bienvenu Shelter é uma casa de acolhida 

para mulheres e crianças refugiadas onde muitos dos membros do grupo de leigos scalabrinianos 

trabalham). Um dia de manhã quando uma professora auxiliar foi abrir a porta da cozinha para 

preparar o café da manhã para as crianças, tentou abrir a porta e não conseguia porque a chave 

estava literalmente quebrada. Entao foi ao deposito buscar a chave de reserva e depois de ter 

passado mais de 80 chaves não conseguiu encontrar a que era para aquela porta. Naquele 

momento as crianças já estavam inquietas por sentirem muita fome. A professora Yvete que é a 

coordenadora do núcleo de Johanesburgo chamou atenção das crianças e convidou que todas 

rezassem ao Bem-aventurado Scalabrini e logo depois convidou que todos fossem rezando até a 

porta da cozinha e lá ela pegou a chave quebrada e conseguiu abrir a porta para que pudessem 

preparar o café da manha. Quando a gente olha de longe até parece mágico... mas na verdade foi a 

fé profunda que a professora e as crianças tiveram e com essa intercessão Scalabrini pessoalmente 

atendeu seu pedido. Em nossa vida diária juntamente com as irmãs mscs que nos assistem 

invocamos ao Bem-aventurado Scalabrini, Madre Assunta Marchetti e Padre José Marchetti para 

que estejam presente em todas as nossas ações.  

 

Dia 22 de junho – dia do migrante e refugiado 
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As nossas crianças liderando a oração dos pais, durante a missa, junto ao nosso 

Arcebispo e demais sacerdotes -  dia do migrante e refugiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outra atividade significativa foi a Celebração do dia 22 de junho, dia do migrante e 

refugiado, celebrado em nossa Arquidiocese de Johannesburgo. Estivemos fazendo parte da 

equipe organizativa e o tema escolhido foi o mesmo da mensagem do Papa por esta ocasião, 

"Migrações: peregrinação de fé e de esperança". Mais de mil pessoas participaram, incluído 

pessoas e organizacoes de outras religiões, varias organizações que tambem trabalham com 

refugiados participaram, incluindo o município de Johannesburgo. Foi uma verdadeira integracao 

representada pela comunhao e partilha de diferentes culturas.   

Os vários conflitos de países vizinhos da África do Sul faz com que muita gente 

forçosamente saia de seu país de origem em busca de proteção e vida melhor. Para nós leigos 

missionarios scalabrinianos temos o grande desafio de estarmos preparados para acolhê-los no 

espirito do Bem-aventurado Scalabrini.  

Que essas experiências e espiritualidade nos ajude crescer sempre mais para responder os 

apelos de Deus no mundo da mobilidade humana e que sejamos sempre abertos na acolhida de 

outros novos membros do grupo.  
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“Estado para que e para quem? Proposta para o poder cidadão” 

 

Os leigos missionários scalabrinianos Maria Conceição, Maria Duarte do 
estado de Goiás e Louredir Benevides, do estado de Mato Grosso, participaram 
do “IV Ciclo do Coletivo” de Formação, promovido pelo SPM - Serviço Pastoral 
dos Migrantes com o Tema: “Estado para que e para quem? Proposta para o 
poder cidadão”, realizado na cidade de São Paulo-SP, nos dias 16 , 17, 18 e 19 
de maio de 2013.  Neste ano, o coletivo realizou-se em duas partes: nos dias 16 e 
17 de maio  aconteceu o Seminário “Migração, Trabalho e Cidadania” na PUC-
SP, organizado pela própria  PUC-São Paulo, além do  SPM, CSEM entre outras 
instituições;  nos dias 18 e 19, reunidos na Casa de Encontros Salvatorianos, Vila 
Guarani, São Paulo, agentes da Pastoral dos Migrantes de todas as regiões do 
Brasil, aprofundaram os estudos com a assessoria do pesquisador e agente de 
Pastoral Arivaldo José Sezyshta. 

 
 

Com a temática “Estado para que e para quem? A propositura do poder 
cidadão em Dussel”, o assessor  nos levou a reflexão e postura crítica sobre o 
estado como “defensor das grandes empresas” e a reação ao estado submisso 
ao capital a partir do “movimento dos indignados”, nos desafiando, a partir das 
nossas realidades, a procurarmos pensar sobre as seguintes questões: Como 
colocar em prática o Bem Viver no mundo urbano? Quais as contribuições do 
poder obediencial para a construção de “um outro mundo possível” ? Como 
podemos exercer o poder cidadão em nossos locais de atuação? 

Estes estudos, estas e outras questões, enriqueçam o nosso debate, nos 
fortalecendo em nossas esperanças, na força de nossa caminhada coletiva, nos 
nossos sonhos, utopias e lutas pela construção, junto com os migrantes, de uma 
comunidade na qual as pessoas tenham garantido o seu direito de participar 
ativamente da vida social, cultural, econômica e política. Que possam exercer o 
seu poder cidadão. 
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Missão Paz - Festa da Bandeira do Haiti 

Compartilhamos com 
todos os amigos e amigas 
leigos missionários 
scalabrinianos, a nossa 
participação na  “Festa da 
Bandeira do Haiti”, 
comemorada no dia 19 de 
maio de 2013, na Missão 
Paz, em São Paulo-SP.  O 
evento foi dividido em dois 
momentos: celebração 
religiosa e festa no salão 
paroquial da Igreja Nossa 
senhora da Paz, com 
comidas típicas e 
apresentações culturais. O 
grupo mais expressivo foi dos 
próprios haitianos, tendo ainda presença de outras comunidades latinas e 
brasileiras, contando com aproximadamente 450 pessoas. Festa bonita e alegre. 
Nos acolheu com alegria do reencontro o amigo  missionário Scalabriniano, Padre 
Antenor dalla Vecchia. 

 

 
Anexo 1: Mapa da rota migratória dos haitianos para o Brasil 

Fonte: http://ponto.outraspalavras.net/2012/01/20/brasil-os-desafios-da-lei-de-migracoes/  

 

http://ponto.outraspalavras.net/2012/01/20/brasil-os-desafios-da-lei-de-migracoes/
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Panorama geral das 

condições de 

“hospedagem” dos 

haitianos em 

Brasileia. Área 

interna onde se 

alimentam e 

dormem. 

Foto: Ir. Ozânia, 

09/02/2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Panorama geral das 

condições de 

“hospedagem” dos 

haitianos em Brasileia. 

Área interna onde se 

alimentam e dormem. 

Foto: Ir. Ozânia, 

09/02/2013. 
 

 
 

 
Fila para receberem uma marmita na 

hora da janta. 

Foto: Ir. Ozânia, 09/02/2013. 
 
 
 
 

 
Fragmentos do relatório produzido por  

Ir. Maria Ozânia da Silva, mscs  
e equipe.  
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25ª ROMARIA DOS TRABALHADORES 
Cuiabá-Mato Grosso 

 
Com o olhar em uma das preocupações sociais do futuro, juventude e trabalho, a 
Romaria dos Trabalhadores levou o tema para debate, ao completar 25 anos neste 1º de 
maio de 2013. Em uma bonita e alegre caminhada, numa manhã de feriado, saímos em 
caminhada por bairros de Cuiabá com várias “paradas reflexivas”,  tendo também a 
participação de jovens migrantes haitianos.O grande momento de comemoração ficou 
para a chegada na Paróquia Divino Espírito Santo. Lá, grupos de jovens de várias 
paróquias celebraram o Dia do Trabalhador com apresentações culturais, almoço e o 
grito por mais emprego e oportunidades de trabalho.  
 
 

 
 

Foto: 

Olmes Milani 

Louredir Benevides-lms 
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NUCLEO M. ASSUNTA MARCHETTI  PIACENZA 
 
IL CORPO DEL BEATO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI TORNA AD ESSERE 
ESPOSTO ALLA VENEREZIONE DEI FEDELI NEL DUOMO DI PIACENZA DOPO LA 
PROFANAZIONE DEL 12 APRILE   
 
come forse già sarete a conoscenza nel 
tardo pomeriggio o nella notte tra il  
12 aprile 20013 e il 13 aprile 2013 
alcuni malviventi hanno profanato, 
nel Duomo di Piacenza, la Tomba 
del Beato Giovanni Battista 
Scalabrini asportandone il calice, la 
Croce Pettorale, l’anello e la corona 
del rosario che teneva tra le mani, 
oggetti che hanno per noi 
scalabriniani un valore affettivo 
profondo.  
 
Nella speranza di poter ritrovare da 
qualche parte la refurtiva si è 
aspettato un po’ di tempo prima di 
procedere alla ricostruzione di tutti 
gli oggetti derubati, ma visto che non 
si ritrovavano si è proceduto all’operazione di restauro eseguita dalle suore  e dai padri 
scalabriniani.  

 
Si è evitato questa volta di mettere opere di 
valore anche se di valore affettivo altissimo: 
la croce pettorale è stata donata da un 
famiglia di Fino Mornasco(CO) paese di 
origine del Beato Giovanni Battista 
Scalabrini , mentre il calice, l’anello e la 
corona fanno parte degli oggetti usati dal 
beato e conservati dai missionari. 
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 La sera del 2 maggio 2013 si è svolta alla 
presenza del Vescovo di Piacenza Gianni 
Ambrosio la Veglia di Riparazione 
all’oltraggio alla quale come laici 
scalabriniani abbiamo partecipato ed 
animato con il coro dei laici scalabriniani 
“la Vigna di Engaddi” . 
Finalmente il corpo del nostro amato Beato 
è tornato a essere riesposto al pubblico in 
occasione della festa del 01 giugno 2013. 
La sera alle 18,30 è stata celebrata una 
S.Messa solenne alla quale hanno 
partecipato e concelebrato molti sacerdoti 
della città di Piacenza e della Diocesi, i Padri Scalabriniani, Suore Scalabriniane MSCS,  
le Missionarie Laiche Scalabriniane, membri del nostro Nucleo LMS di Piacenza, autorità 
politiche e civili della città e moltissimi fedeli. 
Tra le autorità era presente anche la Madre Generale MSCS e parte del Consiglio 
Generale e le Suore MSCS che erano presenti a Piacenza per il mese di formazione 
congregazionale. 
 

 

 
. 
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ATTIVITA’ DEL NUCLEO M. ASSUNTA DI  PIACENZA 
 

Il primo giugno con la festa del Beato Scalabrini, 
abbiamo chiuso anche l’anno delle attivit{ del 
nostro Nucleo. 
E’ stato un anno intenso tutto impostato 
sull’anno della fede. Nei nostri incontri 
mensili sono stati sviluppati sulla Professione 
di fede (Il Credo) ogni mese abbiamo 
meditato un parte di questa meravigliosa 
preghiera: Credo in un solo Dio, Credo in Dio 
Padre, credo in Gesù Cristo, Credo nello 
Spirito Santo, Credo la Chiesa una santa 
cattolica e apostolica, Credo la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la vita eterna. L’ultimo incontro del mese di maggio il tema è 
stato Maria Donna di fede. 

Nella seconda parte dei nostri incontri mensili 
invece, abbiamo letto, studio e approfondito 
con l’aiuto di Nadia nostra Coordinatrice e di Sr 
Lina Provinciale MSCS della Provincia San 
Giuseppe che quest’anno è stata anche la suora 
che ha animato il nostro Nucleo, tutto il primo 
volume di formazione dei LMS. 
 
 
Hanno portato quest’anno all’interno del 
nostro Nucleo una ventata di novità Giulia e 

Clemant, due nuovi ingressi che hanno rafforzato 
e ravvivato il gruppo. 
 Giulia è una signora del Salvador, del centro America, che, come lavoro si occupa della cura 
delle suore anziane MSCS presenti qui a Piacenza nella casa provinciale. 
Clement invece è un giovane togolese che studia agronomia presso l’universit{ cattolica del 
Sacro Cuore qui a Piacenza. 
Nell’augurare loro il benvenuto tra noi li ringraziamo anche per il grande impegno e la 
fedeltà che hanno impiegato nella frequenza agli incontri e con la loro testimonianza di vita. 
Da ricordare anche che Clemant il giorno 9 giugno ha anche ricevuto il Sacramento della 
Confermazione nella Cappella dell’Universit{ alla presenza di un folto gruppo di studenti che 
con lui vivono al convitto dell’universit{ e di Giuseppe e di alcune Suore MSCS e novizie.  
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QUELLO CHE RESTA DEGLI INCONTRI  DI QUESTO ANNO 

Nucleo di ROMA 
 
 

Ci siamo incontrati domenica 16 giugno per l’ultimo incontro di verifica, valutazione e 
conclusione dei nostri incontri LMS nel nucleo di Roma.Eravamo in 7 : Koffi,  Cinzia, Lorenzo, 
Maria, Francesca Satta, Anna e Augusto. Ci hanno accompagnato Sr.Laura mscs e P.Luigi 
Canesso mscs. 

 
Abbiamo guardato il 

programma che ci 
eravamo fatti a ottobre 
pieno di tanti propositi: 
siamo riusciti a fare 
poco: abbiamo letto da 
soli e insieme la prima 
tappa del manuale di 
formazione che ad alcuni 
è risultata noiosa ad altri 
utile, ognuno è ritornato 
sulle piccole o grandi 
esperienze di 
accompagnamento dei 
migranti che conosce e sulle esperienze di impegno per l’integrazione delle 
diversit{…ma il bello del nucleo è stato che, come diceva sr. Laura e ci ha confermato 
P.Luigi, ci siamo irrobustiti come nucleo, c’è stata una crescita nella corresponsabilit{ 
nel portare avanti i piccoli impegni per portare avanti il nostro impegno mensile che 
è la nostra “boccata d’aria spirituale” che ci permette di andare avanti nel nostro 
impegno quotidiano per i migranti. La nostra vocazione è difficile e impegnativa ma i 
momenti di condivisione nel gruppo delle nostre piccole e grandi difficoltà ci danno la 
forza per andare avanti. La nostra forza è stata quella della condivisione:  
accompagnare e condividere i piccoli e grandi momenti della nostra vita come anche  
il viaggio che Koffi ha finalmente fatto per andare a trovare la sua famiglia in Africa. 
Poi lo abbiamo aspettato e accolto di nuovo con gioia e condiviso le sue gioie nel 
riabbracciare la famiglia. Come abbiamo accompagnato la partenza di Selvira che è 
andata al suo paese e se, Dio vuole tornerà, altrimenti rimarremo in comunione da là. 
E su questa linea ci ha incoraggiato anche P.Luigi, ha detto di vedere un piccolo 
gruppo ma solido che va avanti e ci ha stimolato a continuare così, partire dalla 
Parola di Dio del giorno e illuminarla come spesso facciamo con le nostre esperienze 
e anche in questa luce vedere la formazione nel Movimento. Quest’anno abbiamo 
anche avuto Anna e Augusto come persone nuove che hanno iniziato il cammino con 
noi. Cosa volere di più…!? Abbiamo messo tutto nell’Eucarestia che abbiamo 
celebrato tutti insieme con  P. Luigi e le suore. 
 

 
 

Roma, note emerse dall’ultimo incontro dei LMS 
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dell’anno apostolico 2013 
 

“Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce” (Sal 16, 7). 

 

Fra le tante cose da sottolineare, ci 

sembrano particolarmente significative le seguenti: 
ha avuto continuità il tentativo di seguire 

nel possibile le due persone di Camaiore, città 
natale della Ven.le Madre Assunta Marchetti e di 
suo fratello, il Servo di Dio padre Giuseppe, Osvalda 
Tabarrani e Barsi Giuseppe, accolti come LMS 
simpatizzanti nella speranza di arrivare a costituire 
un piccolo nucleo anche nella suddetta cittadina 
della Lucchesia, in quanto ad essi viene inviato  per 
iscritto la sintesi di ogni nostro incontro mensile 
del Nucleo. Agli stessi infine si aggiunge la 
responsabilità di svolgere intanto l’apostolato della 
preghiera e dell’animazione vocazionale 
scalabriniana.  

Tornando poi al Nucleo di Roma, in tutti è 
stata registrata una certa crescita nel senso di responsabilità, come è stato ben evidenziato il 
giorno della Festa dei popoli.  

 E’ iniziato lo studio del Manuale di Formazione; ne sono state studiate le pagine 
dall’inizio al Profilo Biografico del Beato Scalabrini. Durante l’estate, con l’aiuto del 
computer, faremo in modo di studiare anche la vita e l’importanza della Ven.le Madre 
Assunta Marchetti e del Servo di Dio P. Giuseppe Marchetti, ossia di coloro che più di ogni 
altro hanno saputo imitare le caratteristiche missionarie del Fondatore,il vescovo Scalabrini. 
E’ importante conoscerli bene per tentare di imitarli. Raccomandiamoci a loro, sentiamoli 
nostri protettori particolari, ci sostengano affinché ciascuno continui la sua piccola, umile 
azione caritativa, per ora dettata più che altro dal cuore, con la gioia di lasciarci portare dallo 
spirito scalabriniano tra le sofferenze di tanti fratelli migranti e rifugiati presenti in Italia, qui 
da noi e nel  mondo.  

Si coglie la necessità di un particolare approfondimento spirituale anche per giungere 
a comprenderne tutti l’importanza, perché esso solo infatti ci permette di raggiungere TUTTI 
i migranti, affidandoli, nella preghiera, allo Spirito Santo, a Maria SS.ma e al Fondatore, il 
beato G. B. Scalabrini, in cui troviamo le nostre radici e le ragioni della nostra appartenenza 
alla Famiglia Scalabriniana.  

Il Coordinatore e i suoi collaboratori vedono più che mai urgente lo sviluppo della 
componente spirituale anche per evitare  la frustrazione di  sentire negativamente la nostra 
pochezza di fronte a una missione così vasta e così difficile, ma anche così entusiasmante 
come quella Scalabriana.    

     Sr. Laura, mscs, consigliera del Nucleo 
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San Gallo Svizzera 

Nucleo St. Othmar 

 
Come di consueto la nostra associazione 

ODASC (Opera D’Accoglienza San 

Carlo) continua ad ospitare pazienti ed 

accompagnatori  offrendo loro nella nuova 

sede camere semplici ma munite di ogni 

confort. Grazie alle Suore e ai LMS possiamo 

continuare a portare avanti questa ed altre 

iniziative. Oltre alle visite agli ammalati e agli 

anziani, abbiamo organizzato delle cene per far 

socializzare gli emigrati italiani di San Gallo, molti 

dei quali hanno bisogno di avere contatti con i propri connazionali.  

 

 

 

Ogni martedì pomeriggio gli emigrati di lingua 

italiana si incontrano per poter passare un pomeriggio in compagnia. 

Oltre a giocare a tombola, a carte, discutere insieme e ballare si tengono 

anche delle relazioni su diverse tematiche, l’ultima delle quali San 

Francesco.  

 

 

La crisi economica in Italia spinge molti giovani italiani a cercare lavoro 

in Svizzera. Alcuni di essi rivolgendosi a noi trovano LMS disposti ad 

aiutarli. Non è facile trovare un’occupazione e un’abitazione per questi 

giovani anche perché non conoscono la lingua locale, ma spesso i LMS 

riescono a collocarli tramite conoscenze. 

 

Il 22 giugno abbiamo avuto la riunione dei LMS da cui 

risulta che un impegno maggiore  sarebbe necessario da 

parte di tutti i LMS per una riuscita migliore delle 

iniziative a favore dei migranti. Dai soldi ricavati dalle 

nostre iniziative abbiamo potuto aiutare un giovane 

albanese che è stato arrestato ingiustamente ad Atene 

sperando che il nostro contributo possa portare alla 

scarcerazione di un innocente. Si è stabilito inoltre che 

dopo le ferie per fine agosto ci riuniremo e 

organizzeremo un nuovo programma per i mesi 

successivi.  
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NUCLEO DI REGGIO CALABRIA- ITALIA 

 
 

Sabato  1 giugno 2013, giorno dedicato alla memoria del beato Scalabrini, nella parrocchia di S. 

Agostino di Reggio Calabria, affidata a padre Franco Mazzone, abbiamo festeggiato! 

 

Con padre Bruno Mioli ed Emanuele, il coro interetnico e  numerosi  fedeli, erano presenti 

entrambe le nostre suore Fatima e Manuela, e noi laici scalabriniani. 

 

Durante la celebrazione della Messa padre Franco ha appassionatamente ricordato le 

caratteristiche del carisma scalabriniano, sottolineandone l’attualità nel momento storico che sta 

vivendo l’Italia e anche la nostra città. La serata è continuata nel salone parrocchiale e la 

convivialità, l’allegria e il calore hanno naturalmente contribuito  a consolidare i legami tra le 

persone presenti nel segno dell’amore tra fratelli di varia provenienza.  
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