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Bem-aventurado João Batista Scalabrini 
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“Saiamos  

      de nossas tendas.”         
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“Ide mensageiros velozes ao povo que vos espera” (Scalabrini)                                 
 

Saudações scalabrinianas. 

 

O presente número de nosso informativo é fruto da caminhada do último 

trimestre. Poderão perceber o quão rico é o protagonismo dos Leigos e 

Leigas Missionários Scalabrinianos em unidade com as Irmãs MSCS em 

vários contextos da realidade. Podemos alargar essa tenda tendo presente 

mais relatos a serem compartilhados. Queremos reforçar a nossa unidade 

nessa Missão tão significativa de estar a serviço dos migrantes. Possamos 

continuar investindo em nossa formação pessoal e coletiva. Revitalizar os 

Núcleos é uma de nossas prioridades no triênio. Permeado nos relatos já sentimos que os Grupos estão com 

atividades e ações estratégicas tecendo as motivações que assumimos em Piacenza/2012.  

Sabemos que na dinamicidade de nossos dias, quando vemos, estamos sem tempo hábil para 

concretizar os passos necessários que cabem a nós na missão que escolhemos. É bom lembrar que no 

Movimento LMS concluímos o primeiro ano pós a IV Assembleia Geral. É tempo de rever a caminhada. 

Pegar em mãos o Documento Final e verificar quais as estratégias que estamos assumindo para efetivar as 

prioridades que em consenso assumimos.  

Em uma breve reflexão gostaria de afirmar que, nós scalabrinianos e scalabrinianas devemos 

resgatar uma das características do Bem-aventurado João Batista Scalabrini, que é perceber a realidade e 

empregar nossas forças de fé, esperança e caridade com convicção a ponto de nos elevar para a dimensão 

estratégica de articulador. O mundo da mobilidade humana não é propriedade dessas ou daquela 

organização. As forças de todos os setores da sociedade devem estar sensibilizadas. Conscientizados a tal 

ponto que possam prospectar mudanças nas legislações. Em todos os países há uma carência desse aspecto, 

partindo da visão de que o ato de migrar é um DIREITO HUMANO. 

Existem ONGs e muitos outros tipos de organizações, de  setores civis e governamentais 

envolvidos com a questão migratória. Também é de nosso conhecimento que muitos outros, estratégicos, 

tem que serem envolvidos nos processo que vários atores e agentes já fazem caminho na realidade 

migratória.  

É nossa missão humana e cristã dar visibilidade e envolver os setores da Igreja e também da 

sociedade como um todo nos processos da causa migratória. Não podemos nos reservar o direito de querer 

fazer tudo e ser tudo para os migrantes. Isso de fato além de ser uma atividade ilusória deixa de ser 

scalabriniana. Sempre é tempo de descobrir e redescobrir no testemunho de vida de Scalabrini uma 

pedagogia da ação na causa migratória. Ali aprenderemos que nossa singular ação dever gerar a cultura de 

que migrar é um direto humano. Para tanto devemos somar àqueles que promovem os Direitos Humanos e 

ali dar visibilidade à mobilidade humana.  

 Editoriale 
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Gratidão! 

           Nós do Conselho Geral, em nome do Movimento LMS, 

        agradecemos a Assessora Geral, Irmã Zenaide Ziliotto 

     pelo seu dinamismo e atuação na animação 

           da caminhada do Movimento. 

             Seu carisma pessoal, revelado na sua forma de ser  

                     deixou grandes marcas.  

         Que o bom Deus  

              abençoe a sua nova 

                                 missão! 
  

No ano da fé. Deus em sua infinita bondade nos enche de graças. Dá-nos visíveis razões para 

percebermos o quão maravilho é o caminho daqueles que optam para estar ao seu lado. Poderíamos fazer 

uma lista de elementos e em cada um deles observar a presença maravilhosa do Espírito Santo. Somos 

privilegiados em viver tempos de contrastes sim, mas uma etapa da história que dá para sentir a indelével 

presença da Divina Providência. Um olhar atento percebemos sinais e simbologias que nos remetem a essa 

presença, pois cenas, momentos, fatos e acontecimentos nos levam a crer que o novo está acontecendo.  

Mergulhados na esperança, possamos pulverizar a realidade em que estamos inseridos, com as 

motivações que levam o ser humano acreditar no humano e investir em ações que promovam a dignidade 

de cada ser, independente de sua origem. 

Rogamos ao bom Deus todas as bênçãos necessárias para a realização do XIII Capítulo Geral da 

Congregação MSCS – Jundiaí - SP e a IV Assembleia do Grupo Nossa Senhora de Fátima a se realizar em 

dezembro na cidade de Tijuana – México.  

Um grande abraço de estima e gratidão. 

Isaias Pablo Klin Carlotto 

Coordenador Geral LMS 2012/2015. 
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Roma, 28 de outubro de 2013. 

 

 

É bom louvar ao Senhor e cantar salmos em louvor ao nosso Deus. 

“Louvem a Javé, pois é bom cantar. O nosso Deus merece harmonioso 

louvor” (Sl 146,1). 

 
Queridos Leigos Missionários Scalabrinianos 

 

 

Celebramos no último dia 25, com muita alegria, a festa dos 118 anos de 

fundação de nossa Congregação e agradecemos a Deus Pai por toda a vida e 

doação que construíram a nossa história.  

 Nossa gratidão também por todos os benefícios que o Senhor nos concedeu ao longo do nosso 

ministério de animação geral na Congregação. Temos confiança que o Senhor caminhou conosco e 

derramou o seu Espírito com seus dons sobre cada uma de nós e sobre todas as pessoas que fizeram 

caminho conosco. 

Agradecemos a vocês, LMS, pela presença no Instituto e por aquilo que vocês representam na 

família scalabriniana, pelo que somam conosco na vivência da espiritualidade e da missão do carisma 

scalabriniano. Jesus Cristo seja sempre o vosso guia e modelo no peregrinar junto aos irmãs/os, 

especialmente aos migrantes. 

Obrigada pela caminhada que fizemos juntos e desejamos que possam continuar com firmeza e 

convicção o caminho ainda a percorrer. Esperamos com confiança que, em breve, o Movimento possa ser 

reconhecido canonicamente,servindo, também, para fortalecê-lo e torná-lo ainda mais presença específica 

do carisma scalabriniano, sendo testemunha do amor do Pai para com os migrantes e refugiados, na Igreja e 

na sociedade.   

Estamos às portas do nosso XIII Capítulo Geral  e lhes pedimos que nos recomendem ao Senhor 

em suas orações, para que todas as participantes sejamos atentas aos sinais dos tempos e dóceis à voz do 

Espírito Santo e, assim, produzir resultados, frutos da vontade de Deus Pai. 

Em comunhão com a Congregação, lhes pedimos de celebrar com alegria a festa de São Carlos, 

nosso Protetor, no dia 4 de novembro, dia em que iniciamos nossa caminhada capitular. Importante, 

também, lembrar o dia 9 de novembro, festa de Beatificação do nosso querido João Batista Scalabrini, do 

qual, pela força do Espírito, herdamos o carisma específico na Igreja. Supliquemos a sua intercessão.   

Celebremos com jubilo estas festas como dádivas que o Senhor concede a cada uma/um de nós, à 

Congregação e aos LMS e que sirvam de motivação para vivermos com maior intensidade a vocação que 

fomos chamadas/os a viver na Igreja. 

 Maria, a Mãe dos Migrantes, Mãe de tantos nomes, interceda  junto a Deus por todas e todos nós, 

para que iluminadas/os pelo seu Espírito, possamos produzir os frutos do Espírito, neste mundo carente de 

valores humanos e evangélicos e, assim, sermos instrumentos de Deus para renovar a face da terra. 

 

Em comunhão de preces, com afeto, nosso abraço fraterno. 

 

 Ir. Alda Monica Malvessi, mscs      Ir. Zenaide Ziliotto, mscs 

       Superiora Geral            Animadora Geral do Apostolado  

                   e Assessora Geral dos LMS  

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

Scalabriniane 
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Ringraziamento 

del Governo Generale 

 

“Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho 

di voi;  e sempre, in ogni mia preghiera per 

tutti voi, prego con gioia  a motivo della vostra 

partecipazione al vangelo, dal primo giorno fino 

a ora” (Fil 1,3-5). 

 

 

alla vigilia della fine della missione che ci è stata 
affidata in questo sessennio, facciamo nostre le parole  di S. Paolo e ci rivolgiamo ad ognuna per 
ringraziarla con affetto per la viva partecipazione e collaborazione nella nostra missione 
congregazionale. 

 Siamo tutte partecipi della grazia di Dio, che gratuitamente ha dispensato a ciascuna un 
suo ministero (cf.1Pt 4,10) e siamo certe che Egli continuerà la buona opera iniziata in tutte noi e 
attraverso di noi (cf. Fil 3,6). L’impegno comune ha generato comunione congregazionale e 
l’unione delle forze ha mantenuto vivo, in modo creativo e fecondo, il carisma che ci rende 
peculiari nella Chiesa e nella società. A Dio la nostra gratitudine per farci sue collaboratrici nella 
missione tra i migranti (cf. 1Cor 3,9). 

 Alle formande: vi ringraziamo per la vostra presenza nella nostra Congregazione, nonché 
per la serena giovialità e la speranza che trasmettete. A tutte auguriamo la grazia della risposta 
fedele alla chiamata vocazionale e che ogni giorno si rinnovi nel cuore di ognuna la certezza di 
aver scelto la parte migliore (Lc 10,42), il seguire Gesù Cristo nella radicalità, come discepola 
missionaria  scalabriniana.  

 Esprimiamo poi un riconosciuto ringraziamento ai LMS per l’appoggio, la preghiera e la 
loro peculiare condivisione, propria del carisma scabriniano. 

 L’invito di Gesù; “Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la 
mietitura” è un appello per continuare, senza scoraggiarsi, ad affermare la nostra speranza, 
perché è fedele Colui che ha fatto la promessa (cf. Eb 10,23). 

 Il Dio della Promessa, che sostenne la vita e la missione del nostro Fondatore e dei nostri 
Confondatori, accompagni tutti nel loro peregrinare missionario. 

 Per tutto il nostro sincero e profondo DEO GRATIAS. Ricordiamo ciascuno con gioia nella 
nostra preghiera di ringraziamento e di supplica al Signore.  

  Con gratitudine e affetto, il nostro abbraccio fraterno,    
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MOVIMENTO LMS RECONHECE E MANIFESTA GRATIDÃO  

 
 Acompanhamos com nossas preces a realização do XIII Capítulo Geral 

da Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas. Para registrar o nosso 
agradecimento, nesse momento histórico, Em nome do Conselho Geral, na 

pessoa do Vice Coordenador Giuseppe Morsia, e das Conselheiras: 
Nerissa e Maria Conceição, e dos Conselheiros:  Fernand, Caetano, 

João Inácio e João Aristides  resgato um texto que foi enviado para as 
Irmãs por ocasião da festa dos 116 anos de fundação da Congregação. 

Naquele momento estava em Piacenza – Itália e escrevia o que segue.  
  Quem conhece a história da Congregação sabe os desafios pelos quais 

passou, bem como, sabe enumerar as grandes bênçãos que o bom Deus tem 
dispensado em vista da significativa Missão, que é estar a serviço do 

migrante. 
 Olhar com o coração e a mente essa Congregação é poder sentir vibrar 

um carisma. O Carisma Scalabriniano permeando as ações, dando vida ao ser 

e o agir de grandes mulheres possibilita que elas abracem no seu cotidiano a 
missão de colaborar na construção do Reino, sem deixar de ser humanas, 

empenham-se no trabalho diário em prol dos migrantes, através da acolhida, 
humildade, solidariedade, justiça, universalidade... 

 Como Leigo Missionário Scalabriniano, no momento Coordenador Geral 
do Movimento LMS, rogo ao bom Deus para que continue abençoando as 

irmãs que integram a Congregação MSCS.  
             Para as que ocupam o serviço como superioras e conselheiras, 

possam, assistidas pela Divina Providência, serem as articuladoras que 
colocam a Congregação em sintonia com os desafios que o mundo da 

mobilidade suscita à Missão do Carisma Scalabriniano e que este seja as luzes 
de Deus junto aos migrantes.  

 Para as irmãs que assumem o testemunho da vida religiosa junto a 
tantas realidades em que a Congregação está inserida, possam contar com a 

presença do Cristo Peregrino em todos os passos de concretização de 

projetos, assessorias, coordenações e responsabilidades inerentes às 
atividades assumidas em organismos, institutos, empresas, escolas, 
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paróquias, ONGs, Centros de Estudo, Universidades... no serviço pastoral, na 
igreja e na sociedade. 

 Para as irmãs que trabalham na formação interna da Congregação e as 
ligadas a outras organizações formativas, a invocação de que o Espírito Santo 

as acompanhem no processo de discernimento das crianças, dos jovens e de 
tantas pessoas que são confiadas por Deus às orientações que emanam do 

esforço empreendido diariamente. 
 Para as irmãs em formação: aspirantes, postulantes, noviças, 

junioristas... que possam sentir a força do Carisma Scalabriniano e assumam 

o protagonismo pessoal da formação no empenho de não perder nenhuma 
oportunidade de crescimento pessoal, interpessoal e comunitário, porque isso 

proporciona, no futuro, a possibilidade de estarem preparadas para qualquer 
desafio da mobilidade humana.  

              Para as irmãs que se encontram enfermas e que as que 
acumularam juventude, o meu carinho especial. A minha prece para que 

Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, com sua intercessão junto a Deus,  possa 
atender em vossas necessidades e as ajude, para que sintam o quanto deram 

testemunho de serviço e fé em prol do Reino de Deus, em todas as realidades 
em que estiveram inseridas. 

Para as irmãs que já faleceram, a prece de que possam estar na 
presença de Deus intercedendo pela Congregação junto com o fundador Bem-

Aventurado João Batista Scalabrini, com os co-fundadores, a venerável Madre 
Assunta Marchetti e ao servo de Deus Padre José Marchetti. 
 

 Em nome do Movimento LMS, agradeço a toda ternura, carinho, zelo de 

todas as Irmãs em especial os Governos Provinciais e Geral. Manifesto a 
gratidão por inserirem no seu processo histórico, belas páginas de dedicação 

ao Movimento; por se colocarem a serviço dos Migrantes através do zelo e 

cuidado para com a nossa caminhada, Por abrirem os braços, estenderem as 
mãos, acolherem no coração o Movimento e nos ajudarem a realizar a Missão 

suscitada pelo Carisma Scalabriniano.  
 Com estima e gratidão. 
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

 
CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS 2012/2015 

 
 

Coordenador 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  

 
 

 

 
 

mailto:lms.coordenador.geral@hotmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:accaltab@superig.com.br
mailto:clarasiarom@yahoo.com.br
mailto:joaoinaciob@gmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:fy.perpignan@bluewin.ch
mailto:allegrettineris@yahoo.com
mailto:joelmaaviamentos@hotmail.com
mailto:apostolatogenerale@scalabriniane.org
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PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA 
CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, 

11.10.2013  

 

[B0650]  
 

PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI 

Il 9 ottobre 2013, il Santo Padre Francesco, accolta la relazione di Sua Eminenza 
Reverendissima il Signor Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, ha esteso alla Chiesa Universale il Culto liturgico in onore della Beata Angela 
da Foligno, dell'Ordine Secolare di San Francesco; nata a Foligno (Italia) intorno al 1248 ed ivi 
morta il 4 gennaio 1309, iscrivendola nel catalogo dei Santi. 

Allo stesso tempo, il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti 
riguardanti: 

- il miracolo, attribuito all'intercessione della Venerabile Serva di Dio 
Maria Assunta Caterina Marchetti, Cofondatrice della Congregazione delle 
Suore Missionarie di San Carlo; nata a Lombrici di Camaiore (Italia) il 15 
agosto 1871 e morta a Sao Paolo (Brasile) il 10 luglio 1948; 

- le virtù eroiche del Beato Amato Ronconi, Fondatore dell'Ospedale-Ospizio dei Pellegrini 
Poveri di Saludecio (Diocesi di Rimini), chiamato ora "Casa di Riposo Opera Pia Beato Amato 
Ronconi"; nato a Saludecio (Italia) circa nel 1226, e morto a Rimini (Italia) circa nel 1292; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Pio Alberto Del Corona, Arcivescovo titolare di Sardica, già 
Vescovo di San Miniato, Fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito 
Santo; nato a Livorno (Italia) il 5 luglio 1837 e morto a Firenze (Italia) il l5 agosto 1912; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Elisabetta Turgeon, Fondatrice della Congregazione 
delle Suore di Nostra Signora del Santo Rosario di San Germain; nata a Beaumont (Canada) il 
7 febbraio 1840 e morta a Rimouski (Canada) il l 7 agosto 1881; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria di San Francesco Wilson (al secolo: Maria 
Giovanna), Fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane di Nostra Signora delle 
Vittorie; nata a Hurryhur (India) il 3 ottobre 1840 e morta a Camara de Lobos (Portogallo) il 
18 ottobre 1916; 

-le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Eleonora Giorgi (al secolo: Angela), Suora professa 
della Congregazione delle Serve della Vergine Maria Addolorata di Firenze; nata a Scheggiano 
(Italia) il 16 gennaio 1882 e morta a Firenze (Italia) il 6 novembre 1945; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Attilio Luciano Giordani, Laico e Padre di famiglia, 
Cooperatore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco; nato a Milano (Italia) il 3 febbraio 
1913 e morto a Campo Grande (Brasile) il 18 dicembre 1972. 

  

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/10/11/0650.html
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                                         CONHECER MAIS MADRE ASSUNTA MARCHETTI 
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Ir. Leocádia Mezzomo,mscs 

Postuladora da Causa de Beatificação 

 

   

Madre Assunta foi a cofundadora da Congregação das Irmãs 

Missionárias Scalabrinianas. Ela faleceu em 1º de julho de 1948, em São 

Paulo, Brasil. Seu processo de beatificação foi iniciado nesta mesma 

cidade e já passou por diversas etapas.  

Inicialmente o processo para a Beatificação de madre Assunta 

desenvolveu-se em São Paulo, onde madre Assunta morreu, foi uma fase 

bastante longa e trabalhosa. Foram recolhidas muitas memórias, testemunhos de pessoas que a 

conheceram. Seus exemplos edificantes são pérolas de Deus, que foram adornando sua vida 

terrena, em meio às dificuldades normais do peregrinar humano desta primeira irmã mscs. 

Depois de ter sido completada esta etapa diocesana do Processo de Beatificação, todo o 

material recolhido foi levado à Roma, onde foi lido, analisado e aprofundado por especialistas, 

teólogos da Congregação da Causa dos Santos. Este processo também continuou por anos. Ao 

final deste sério caminho, os teólogos declararam, por unanimidade que madre Assunta viveu com 

heroicidades as virtudes cristãs. Este veredicto foi aceito e confirmado com Decreto, pelo então 

Papa Bento XVI, que concedeu a madre Assunta o título de Venerável Serva de Deus. Em outras 

palavras, o Sumo Pontífice reconheceu oficialmente que a cofundadora das irmãs mscs, seguiu, 

mais de perto o exemplo de Jesus Cristo, através do  exercício heroico das virtudes, portanto, pode 

ser proposta à devoção e a imitação dos fieis.   

Venerável Serva de Deus é, portanto, um título que a Igreja concede aos cristãos que 

viveram com heroicidade as virtudes. Que entendemos por virtudes heroicas? São aquelas virtudes 

que, depois de muito exercício, a pessoa consegue vive-las de forma espontânea (sem esforço), 

prontamente e a alegremente, pois elas se tornam como que uma segunda natureza. Se nos é difícil 

viver as virtudes, esta é a prova de que ainda não as vivemos de forma heroica.  

 As virtudes mais analisadas e apreciadas são: a fé, a esperança e a caridade, bem como as 

demais virtudes da vida cristã: a justiça, 

a temperança, a fortaleza, a prudência, 

mas além destas, pelo fato de madre 

Assunta ser uma religiosa, se analisou, 

também, como ela viveu a pobreza, a 

castidade e a obediência. Quem a 

conheceu e conhece, de fato afirma que 

ela é digna de veneração e imitação, 
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pois viveu de modo heroico todas elas. 

Após o título, bem merecido, de Venerável, a beatificação será o próximo degrau a ser 

alcançado. Tudo isto é um verdadeiro processo de discernimento que a Igreja faz, com muito 

cuidado, para perceber, com mais clareza, a ação do Espírito Santo em seus fieis, e para poder 

propô-los à devoção e imitação dos cristãos.  

Recorramos a ela em nossa oração para que interceda a Deus pelas necessidades dos que 

ainda peregrinam neste “exílio longe do Senhor” (2Cor 5,6), e imitemos seu modo simples e 

virtuoso de viver, pois também  somos “concidadãos dos santos” (Ef 2,19). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:clarasiarom@yahoo.com
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RETIRO ANUAL 

 
                             Nos dias 24 e 25 de Agosto 
aconteceu o Retiro Anual do Grupo Nossa Senhora 

Aparecida. Fomos acolhidos no Noviciado São 

Carlos, no Potim / SP, com o carinho de sempre, 
pela  Irmã Zenaide, pela Irmã Diva e pelas 

noviças. Quinze leigos, de três Núcleos, puderam 
participar. Foram momentos que propiciaram 

comunhão e intimidade com Deus e que nos 
levaram  a refletir sobre o amor e o cuidado que 

ELE tem por cada um de nós. Poder sair da correria 
de nosso dia a dia e ficar retirados na presença do Senhor é presente e graça! 

A orientação do retiro coube à Irmã Zenaide, que, com maestria, nos 
conduziu para a abertura e entrega de todo nosso ser a Deus, que é O Amor! 

Na partilha final foi possível sentir o “toque” do Pai 
em cada um de nós. Compromissos retomados,  

abertura de coração, desejos de mudar atitudes e 
caminhos...Diante de tudo que foi experimentado e 

sentido só nos cabe agradecer, primeiramente a 

Deus, por esse tempo que pudemos ter com Ele e 
depois, a Irmã Zenaide por seu tempo e carinho a 

nós dedicado e também as demais Irmãs e noviças 
que prepararam tudo (alimentação, quartos, etc) 

com muito amor.  
Fátima Domingas Viccari 

Conselheira para Expansão Missionária –  
Grupo Nossa Senhora Aparecida 

 

Notizie dai gruppi 
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NÚCLEO SÃO CARLOS/ CURITIBA/PR 
 GRUPO NSA SRA APARECIDA 

 

 

 

 O Núcleo São Carlos Borromeo, 

Curitiba/PR costuma reunir-se uma vez 
ao mês, nas dependências da Escola Esi- 

São Carlos Borromeo, das Irmãs MSCS. 
Nossas reuniões tem aproximadamente 

duas horas de duração e sempre, os 
primeiros 30 minutos são dedicados à 

oração na capela da Escola. Desde abril 
deste ano estamos utilizando o subsídio  

“Novena de Madre Assunta” onde 
refletimos um dia da novena a cada 

encontro, aprofundando em oração 
a vida e obra de Madre Assunta. 

Após esse momento de oração e 

reflexão partimos para a parte 
formativa, estudando os temas do 

Manual de Formação ou outro 
subsídio indicado pelo Grupo. No 

momento estamos concluindo o 
estudo da Carta Apostólica “PORTA 

FIDEI”, do Papa Bento XVI, refletindo 
sobre o Ano da Fé. Outro momento bastante importante para nós é a visita 

semanal que fazemos à Casa de Apoio IDEAL, que recebe migrantes de 
diversas cidades do Paraná, Santa Catarina e outras localidades para 

tratamento de saúde em Curitiba. Lá, com a oração do terço ou com a 
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Celebração Eucarística (uma vez ao mês), levamos o carisma scalabriniano e 
a presença de Deus àquelas pessoas que tanto necessitam de conforto e 

atenção. Que Madre Assunta, Padre José Marchetti e o Beato João Batista 
Scalabrini continuem nos abençoando e fortalecendo em nossa caminhada de 

Leigos Missionários Scalabrinianos. 
Fátima Domingas Viccari 

Conselheira para Formação /Núcleo São Carlos Borromeo 
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NÚCLEO MADRE ASSUNTA – FARROUPILHA – RS 

 
" Durante este último trimestre, o Núcleo Madre assunta, veio desenvolvendo 

campanhas de recolhimento de roupas para doação. Com a intenção de 
esquentar aqueles que mais passavam frio, as integrantes empenharam-se, 

junto à comunidade na busca por cobertores, peças em malha e moletons. 
Mas um pedido especial foi por conseguir pijamas e meias infantis. A entrega 

das doações constituiu-se um grande sucesso, visto que as pessoas que 
destas precisavam agradeciam emocionadas pela ajuda solidária recebida. 

Obrigado a toda a comunidade farroupilhense que mostrou-se mais uma vez 
envolvida em uma ação concreta em prol do nosso movimento! " 

 

 FESTA DO BEM AVENTURADO JOÃO BATISTA SCALABRINI  

 

 

Durante a tarde do dia 01 de junho de 2013, 

estiveram reunidas as Irmãs de várias 
Comunidades da  Província Imaculada 

Conceição,  juntamente com a provincial Ir. 
Marilucia Bresolin e o seu  Conselho, na 

comunidade São José, Caxias do Sul-RS,   para 
Celebração da festa do Bem Aventurado João 

Batista Scalabrini.  O encontro iniciou com a 

Celebração dos 108 anos da partida para a vida 
plena do Fundador da Congregação e orações 

em preparação ao XIII Capítulo Geral 
congregacional.     Após a reflexão houve a santa  missa celebrada pelo Frei  

Celso Bordignon (capuchino), seguido de um coquetel de confraternização.   
Também se fez presente, animando os cantos  com seu violão o Sr. João 

Inácio Bremm - Coordenador  de Leigos LMS do 
Grupo Imaculada Conceição. 

As Irmãs tiveram a oportunidade de 
conhecer João Inácio, um dos vinte leigos 

missionários scalabrinianos que fez a 
promessa de pertença ao Movimento dos 

Leigos Missionários Scalabrinianos. João 
Inácio, por sua vez, disse do compromisso, 

que assumiu, como cristão, de seguir Jesus 

Cristo, na missão scalabriniana. 
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Os Leigos Missionários Scalabrinianos do GIC se reúnem 

para o estudo da III Etapa de Formação 
 

No dia 29 de junho de 2013 foi realizado um Encontro dos LMS do 
Grupo Imaculada Conceição para aprofundar o estudo dos Valores 

Scalabrinianos, na Comunidade da Igreja Maria Mãe dos Migrantes. Estiveram 
presentes os integrantes dos Núcleos São Carlos, Madre Assunta e Maria Mãe 

dos Migrantes. O estudo foi animado, por João Inácio Bremm, coordenador e 

a assessora, Ir. Clecy Maria Baccin.do Grupo Imaculada Conceição-GIC. 

O Núcleo Maria Mãe dos Migrantes fez a acolhida e orientou a oração 

em louvor e ação de graças a Deus pela vida de Madre Assunta Marchetti e 
pela sua missão dedicada aos migrantes, órfãos, pobres e necessitados. 

A Terceira Etapa da Formação 
consistiu aprofundar e interiorizar os 

Elementos que Fundamentam e 
caracterizam a Espiritualidade 

Scalabriniana – a Encarnação e a 
Comunhão.  

O coordenador, João Inácio 
Bremm, refletiu sobre “A Encarnação”, 

fundamentada na Bíblia, onde Deus se 
revela e intervém com vários tipos de 

Alianças, através de pessoas, eventos, 

natureza. No Segundo Testamento Deus se manifesta pessoalmente, em 
Jesus Cristo humano, que é a Encarnação, a máxima revelação de Deus. A 

Epifania de Deus na história manifesta Jesus Cristo, o mediador entre Deus e 
os homens. A terra, o lugar transitório do mesmo Cristo, porém sempre 

presente, na humanidade. Outro aspecto, refletido foi que a própria Igreja 
ensina que o cristão é peregrino e estrangeiro nesta terra, tendo em vista a 

pátria futura, a Casa do Pai. 

Na continuidade, fez a relação sobre a encarnação na vida do Fundador, 

co-fundadores e São Carlos. Scalabrini afirma que, em Cristo não apenas nos 
tornamos filhos de Deus, mas somos extensão da Encarnação de Jesus Cristo. 

Ver e servir o outro, como se fosse o próprio Cristo. 

 Madre Assunta Marchetti considerava-se a serva de todos. Via Deus 

nas pessoas que sofriam. Pe. José Marchetti se despojou de tudo para doar-
se a todas as pessoas. São Carlos se inflama e socorria a todos os pobres, 

doentes necessitadas.  

Na vida prática, é manter uma espiritualidade encarnada e provisória. 
Neste sentido foram levantados fatos de realidades de migrantes situados em 

vários locais e regiões e fatos de questões sociais que estão ocorrendo, 
atualmente no Brasil, em confronto com a própria atuação missionária e 

apostólica. 

Ir. Clecy Maria Baccin, assessora, levou o grupo a refletir sobre “A 

Comunhão”. A Eucaristia e a Palavra de Deus são elementos que se 
apresentam para formar a unidade e a comunhão entre as pessoas que 

convivemos. É o centro da vida comunitária é a fonte de graça que impulsiona 
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à comunhão, à acolhida à diversidade e onde se experimenta a riqueza e a 
partilha dos bens e dons comuns. 

A expressão de unidade do Fundador e co-fundadores, foram 
destacados aspectos de Scalabrini que dizia  sem unidades não se realizava a 

missão e muito menos a vontade de Deus. Madre Assunta afirmava que sem 
a união e a caridade não era possível o bem dos outros e deseja que as Irmãs 

estivessem unidas como os elos de uma corrente. Pe. José Marchetti dizia: o 
bem da Congregação exige que estejamos unidos e não dispersos. Em São 

Carlos era visível o testemunho de sua vivência de profunda comunhão com 

Deus e com irmãos. 

No contexto migratório, o migrante tem sede de relações novas, de 

sentir-se aceito e de fazer a experiência de comunhão na comunidade e no 
sentido de partilha de vivências próprias. 

 

Ao encerrar o encontro houve comunicações, de interesse dos 

participantes e foi programado o próximo encontro de formação que será 
realizado no dia 24 de agosto de 2013, em Farroupilha, RS. 

 
João Inácio Bremm                                         Ir. Nadir Contini  

Coordenador dos LMS – GIC                         Assessora Núcleo S.Carlos 
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SEMANA MISSIONÁRIA 
PREPARAÇÃO PARA A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 

 
Durante a Semana Missionária que antecedeu  a  JMJ/Rio 2013, a família do 

leigo João inácio Bremm  recebeu os ingleses  Padre Luke Goymour  (blusão 

roxo) e o Agente de PastoraL Hamish MacQueen (blusão verde). Na foto 
abaixo estão acompanhados de sua esposa Lenira e dos filhos Gustavo e 

Bernardo que se encarregaram das traduções. A família deseja que a JMJ e a 
visita do Papa Francisco ao Brasil, produzam muitos frutos, especialmente 

valores cristãos como humildade, acolhida e integração entre os povos. 
 
 

PRESENÇA NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
 

A leiga Missionária Scalabriniana Neire Ferrarini do Núcleo São Carlos Caxias do Sul, 
participou da Jornada Mundial da Juventude em seu relato apresenta suas impressões 
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sobre o evento: “Desde que cheguei no 
aeroporto internacional vi muitos jovens 
chegando de muitas partes do mundo e do 
Brasil acompanhado por padres, religiosos e 
religiosas. Com a chegada do Papa 
percebeu-se a grande movimentação de 
todos os jovens, que motivados pela sua 
presença. Por onde se andasse dava para 
ver e sentir a presença de jovens em todos 
os ambientes. Identificados com camisetas, 
mochilas, bonés e bandeiras com as cores de 
seus países de origem.  
 Os 60 mil voluntários que trabalhavam na organização da jornada, eram jovens de 
todas as nacionalidades. A função destes voluntários era acolher os peregrinos e 
orientá-los em toda a jornada. Mesmo depois da jornada, alguns voluntários ainda 
permaneceram em alguns pontos turísticos para auxiliar os peregrinos que 
permaneceram no Rio para conhecer as belezas da cidade, como o Corcovado, Pão-de-
açúcar, museus...  
 
 Quanto a Jornada, a nossa experiência e vivência foi marcada pela grandiosidade 
do evento, na sintonia dos 3 milhões e meio de jovens para receber o Papa. Sentimos 
neste momento a importância do Papa, a importância da Igreja Católica e de Cristo na 
vida dos Jovens.  
          Sentimos que o Papa Francisco não é apenas o representante de Cristo na terra, 
mas um líder que toca os corações e que arrasta multidões em busca da fé, esperança e 
amor. Sentimos isto quando vimos jovens desarmados de qualquer preconceito, de 
qualquer cor, nacionalidade, de qualquer droga ou álcool para estarem felizes cantando 
ou dançando, porque estavam com Cristo. Em todos os lugares que os jovens 
peregrinos passaram, contagiaram as pessoas com cantos religiosos ou frases como „O 
para é da Juventude‟. 
 
Nos sentimos privilegiados em estar presente num evento tão grande da Igreja Católica 
em que presenciamos o carisma, a simplicidade e a grandiosidade da Igreja Católica 
chamando jovens para terem mais fé, esperança e amor.”   

 
Neires Helena Ferrarini.  
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Dia 1º de julho – celebração da vida e missão de Madre Assunta Marchetti 
 

 

 

A Congregação das Irmãs 

Missionárias de São Carlos 
Borromeo, Scalabrinianas, no dia 

1º de julho celebra o aniversário 

da partida para a vida plena de 
Madre Assunta Marchetti, a co-

Fundadora da Congregação. 
No dia 7 de julho de 2013, 

as Irmãs da Província Imaculada 
Conceição, Comunidades de 

Caxias do Sul, juntamente com 
representantes dos Leigos 

Missionários Scalabrinianos do 
Grupo Imaculada Conceição (GIC), convidados pela Superiora Provincial, 

estiveram reunidos para uma celebração conjunta, nas dependências do 
Colégio São Carlos.  

O local da celebração foi na capela sob a animação das Comunidades 
São Carlos e Sagrada Família que constou de orações e partilha de 

testemunhos vividos, por Madre Assunta, além de súplicas a Deus pela sua 

beatificação e pelo bom êxito do XIII Capítulo Geral Congregacional, que 
acontecerá em novembro de 2013, em São Paulo, Brasil.  

 
Esteve presente o Coordenador 

Geral dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos, Isaias Pablo Klin Carlotto, 

Cecília Bettin, Maria Rech e Mariazinha 
Prebianca. Pablo comunicou que os 

quatro membros do Movimento dos 
Leigos Missionários Scalabrinianos 

presentes na celebração emitiram seu 
compromisso de “Pertença” ao 

Movimento dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos e ao carisma scalabriniano, durante a IV Assembleia Geral que 

aconteceu em Piacenza, Itália, em setembro de 2012. A cerimônia aconteceu 

na mesma capela onde Madre Assunta 
Marchetti e suas colegas de missão 

emitiram seus votos e receberam o 
envio do Bem aventurado Scalabrini e 

partiram para o Brasil. Pablo justificou a 
ausência do coordenador do GIC, João 

Inácio Bremm, que também fez o seu 
compromisso na mesma ocasião, por 

estar de viagem, fora do país. Partilhou 
e pediu orações pela Assembleia do 

Grupo Nossa Senhora de Fátima que 
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está sendo realizado (08 a 13/07) na cidade Filipina de Cebu.  
Após a celebração houve o chá de confraternização, animado com 

brindes, ofertados pelas comunidades animadoras do encontro. 
No final a Superiora Provincial, Ir. Marilúcia Bresolin, agradeceu a 

presença de todos e estendeu os agradecimentos às pessoas que 
contribuíram para a realização do encontro. 

Caxias do Sul, 7 de julho de 2013. 
 

 

Celebração histórica dos Leigos e Leigas Missionários Scalabrinianos 

Grupo Imaculada Conceição – GIC – dia 7 de setembro de 2013 
 

O Grupo Imaculada Conceição dos Leigos Missionários scalabrinianos 

reuniu-se no dia 7 de setembro de 2013, em Farroupilha, Rio Grande do Sul, 
Brasil, para um dia de formação e espiritualidade. Estiveram presentes os 

Núcleos São Carlos, Maria Mãe dos Migrantes, Madre Assunta e Peregrinos do 
Pai, com as Irmãs assessoras de cada Núcleo e Ir. Clecy Maria Baccin, 

assessora do Grupo. 
A recepção ficou a cargo do Núcleo Madre Assunta e do Núcleo Maria 

Mãe dos Migrantes, no salão da Igreja São Vicente, da Paróquia Jesus 

Ressuscitado, bairro Nova Vicenza, em Farroupilha, RS.  
Após a integração, Ir. Clecy Maria Baccin, assessora do Grupo 

Imaculada Conceição animou a oração, com o tema: “Sonho de Deus”. 
Informou que foi escolhido este local, por ser histórico, onde as primeiras 

Irmãs da Congregação se estabeleceram nesta pequena comunidade, porém 
muito frutuosa de vocações. Foi escolhido este local para acolher em cada um 

de nós o chamado e o envio que levou nossas Irmãs e muitos leigos a 
responder o apelo de Deus, o sonho de Deus. Ir. Clecy continuou com 

mantras, cantos motivadores do chamado de Deus e a Palavra de Deus com o 
texto do Evangelho de João 10,1-11. Lançou questões para refletir sobre as 

migrações hoje e convidou o grupo a aprofundar o tema “Estou sentindo que 
Deus me chama para renovar ou fazer minha promessa de pertença ao 

carisma scalabriniano? A 
oração foi concluída com o 

canto: “Um dia escutei te 

chamado, divino recado, 
batendo no coração...”. 

 
Seguindo a Agenda, 

Isaias Pablo Klin Carlotto, 
coordenador geral do 

Movimento dos Leigos 
Missionários Scalabrinianos 

orientou a reflexão sobre 
“Sinal de Esperança” um dos 

elementos que fundamenta e 
caracteriza a espiritualidade 

scalabriniana, con-tido na 
Terceira Etapa de Formação. Pablo iniciou, dizen-do: Nós somos os 

construtores do Reino de Deus. Como peregrinos caminhamos para a meta da 
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construção do Reino de Deus 
que se estabelece desde já na 

terra. A construção do Reino 
não é só para os católicos, 

mas é para todos os homens 
e mulheres de boa vontade. 

 
Da esperança, nasce a 

confiança na Divina 

Providência. Conhecendo e 
olhando para a vida e a 

missão de Madre Assunta e 
de Padre José Marchetti, 

devemos, como eles fazer o 
exercício de perceber a 

presença da Divina Providência 
dentro de nós. É o próprio Deus que 

vai fomentando dentro de nós a confiança. Os sinais vão aparecer na vida e 
na missão de cada um de nós. É a esperança que sustenta os peregrinos de 

todos os tempos e esta gera confiança na Providência Divina. Madre Assunta 
expressava, na vida prática, sua confiança na Divina Providência que dizia: 

“Deus vê, Deus provê” e em outras ocasiões “Deus não nos abandona”. Pe. 
José Marchetti tinha fé na Providência Divina a quem confiava seus sonhos e 

dizia: “Deus queria o orfanato, eu o vejo, sinto e percebo”. São Carlos 

também manifestava sua confiança em Deus que dizia: “não temos duas 
vidas, mas uma só, portanto devemos consumi-la por Jesus Cristo e pelas 

almas”. 
 

 A esperança e a confiança em Deus fez mover Scalabrini a mobilizar 
muita gente na questão das migrações que hoje esse fenômeno está cada vez 

mais intenso e nós devemos estar preparados para estar atentos em 
situações de injustiças e de exploração para com os migrantes e termos a 

capacidade e a coragem de interferir nas políticas públicas do local onde 
atuamos. 

 
 Pablo levou o grupo a refletir sobre a situação da vida prática dos 

migrantes, como: um migrante estrangeiro ficar doente, quem o cuidará? E 
se morrer o que acontecerá com ele, longe de sua família?  

 Concluiu, dizendo que, cada um deve fazer exercícios de perceber a 

presença de Deus e  perceberá as necessidades para atender o migrante. 
 

 Houve momento de comunicações e a presença de Irmã Marilucia 
Bresolin, da Superiora Provincial, da Província Imaculada Conceição, quando 

saudou a todos, cumprimentou pela presença e o compromisso, pela 
formação de cada um. Na sua mensagem fez menção, a realização do 

encontro ser em Farroupilha, no bairro Nova Vicenza, por ser um local 
significativo e histórico, para a Congregação das Irmãs Missionárias de São 

Carlos Borromeo Scalabriniana, onde as primeiras Irmãs, em 1917 abriram 
uma escola e foi também onde Madre Assunta, a co-fundadora da 

Congregação  esteve, neste local. 
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 Às 11 horas, houve a celebração Eucarística, na Igreja São Vicente, 
presidida pelo Padre Valdir Thuns, (diocesano), da Paróquia Jesus 

Ressuscitado. Durante a celebração Eucarística, após a reza do Creio e a 
invocação ao Espírito Santo, houve o primeiro ano da renovação da 

“Promessa” de pertença ao Movimento dos leigos Missionários Scala-
brinianos, Isaias Pablo Klin Carlotto, João Inácio Bremm, Maria Rech, 

Mariazinha Prebianca e Cecília Cecagno Bettin. Em seguida um grupo de 
doze leigos e leigas, cristãos comprometidos, após um período de formação, 

para a missão scalabriniana na Igreja, também fizeram, pela primeira vez, 

sua “Promessa de Pertença” ao Movimento dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos e ao carisma scalabriniano. São eles: André Ce, Fernanda Ce, 

Nelí Ártico, Neiva Mores, Mario Pietrobiasi, Adrana Pietrobiase, Marlene 
Padilha, Dilma Picolli, Eloide Ramires, Eli Postiglione, Daniela Colombo de 

Jesus, Sandra Daiane Joaquim. Testemunharam o cerimônia,  Pe. Valdir 
Thuns, presidente da Celebração Eucarística, em nome da Igreja, Irmã 

Marilucia Bresolin, Superiora provincial da Província Imaculada Conceição e 
Isaias Pablo Klin Carlotto, Coordenador Geral do Movimento dos Leigos 

Missionários Scalabrinianos.  
 

 O encontro foi encerrada com o almoço de confraternização. 
 

Caxias do Sul, 7 de setembro de 2013. 

 

 

Ir. Nadir Contini 

Assessora do Núcleo São Carlos 

João Inácio Bremm 

Coordenador do Grupo Imaculada Conceição 
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NÚCLEO PEREGRINOS DO PAI – PARAÍ 
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NÚCLEOS MARIA, MÃE DOS MIGRANTES e SÃO CARLOS 

REALIZAM AÇÃO CONJUNTA NA FESTA JUNINA NO COLÉGIO SÃO CARLOS. 
 

 
Os membros dos dois 

núcleos por estarem na mesma 
cidade realizam atividades 
conjuntas. A Festa Junina no 
Colégio São Carlos é uma dessas 
atividades que além de ser um 
momento integrador na 
comunidade educativa, procura 
angariar fundos para as ações do 
ano.  

Também merece o destaque jantares e almoços que 
acontecem no bairro Desvio Rizzo, quando o Núcleo Maria, Mãe 
dos Migrantes protagonizam ações na pastoral e há anos se 
dedicam na construção da Igreja dedicada a Maria, Mãe dos 
Migrantes.  

 
Ao lado vemos uma das últimas aquisições do Núcleo em 

vista da Igreja. No caso o Movimento presenteou a comunidade 
com essa bela Imagem de Cristo Ressuscitado que está no altar 
da Igreja.  

 
 

 
Semana cultural – Torres – RS 

 
Em Julho desse ano, Pablo Carlotto, Coordenador Geral,  trabalhou a formação através 

de palestras sobre o Movimento e Missão do Leigo no Hospital Santa Terezinha na cidade de 
Torres – RS. Foram duas etapas, buscando envolver o maior número possível de pessoas que 
trabalham naquela instituição.  

Expos como surgiu e se organiza o Movimento. Salientou a importância de se 
identificar com um carisma e construir 
a existência protagonizando ações 
colaborativas na efetivação de um 
ambiente saudável para que todos 
possam se realizar. 

A curiosidade e a vontade de 
conhecer mais sobre os aspectos 
formativos podem abrir caminhos 
de para se organizar um núcleo do 
Movimento naquela cidade onde há 
a presença de Irmãs da Congregação 
MSCS.  
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First LSM Fatima North America Group 
 Encounter / Assembly  

 
 Lay Scalabrinian Movement Fatima Group slated IV Group Assembly – North America 
Region. The Fourth LSM Group Encounter (Part 2) and the First North America Assembly, 
Our Lady of Fatima Group is slated on  December 5-8 , 2013 at Tijuana, Baja California, 
Mexico. The theme:  VISIBILITY OF THE CHARISM IN LIFE AND MISSION OF THE LAY 
SCALABRINIAN MISSIONARY and its Motto: “Go fast messengers….to the people who await 
you” Scalabrini.  
 

The 
objectives of the 
encounter is to 
strengthen the Our 
Lady of Fatima LSM 
Group towards more 
expansion and 
better consolidation; 
to cultivate the 
spiritual dimension 
of the Scalabrinian 
Missionarity; to 
update and reflect 
on the actual context 
of human mobility 
and the mission of 
the Lay Scalabrinian Missionary; to evaluate and define concrete aspects of the organization 
of the Group; to plan the work together at the nuclei and Group levels guided by the OLF-
LSM Group Triennial Plan 2013-2016 and the input of the 4th  General Assembly with 
emphasis on formation, lifestyle and mission. 

 
4th LSM Fatima Group Encounter  

 

The LSM Our Lady of Fatima group 
officially started its 4th Encounter at the 
Holy Family Retreat House in Cebu City, 
Philippines on July 8, 2013. This is a 
historic encounter that is being held in 
Cebu, which was the first religious seat of 
the Roman Catholic Church.  
In accordance with the theme of the 4th 
General Assembly held last September 
2012 in Piacenza, Italy: “The visibility of 
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the charism in the life and mission of the Lay Scalabrinian Missionaries”. The Our Lady of 
Fatima group is able to endorse the movement in a city that at present has no LSM 
membership. Also, as of July 2010 at the 3rd Our Lady of Fatima encounter, it had been 
decided that the group will be divided into the North America and Asia Fatima groups in 
order to fit better the particular needs of the nuclei and to overcome the geographic 
challenge. This encounter is historic because it is transitional; as the 4th Our Lady of Fatima 
group Encounter and 1st Assembly of the Asia – Our Lady of Fatima group.  

 
The encounter was delegated by 7 
representatives from the Philippines 
(Dr. Marinel Pajutan-Manuel – 
Philippine Nucleus Coordinator, Susan 
Galvez, Liberacion Alano, Evangeline 
Liclican, Nancy Acanto, Ferdinand 
Flordeliza and Flordeliz Padilla), 1 from 
Singapore (Sisi Sukiato) and 4 from the 
United States (Nerissa Allegretti the 
Our Lady of Fatima Group Coordinator 
of 2010-2013, Lorena, Monique and 
Edmund Buni). Giuseppe Morsia, 
General Vice-Coordinator of the Lay 
Scalabrinian Missionaries; Sr. Zenaide 

Ziliotto, MSCS LSM-MSCS General 
Adviser; Sr. Elizabeth Pedernal, MSCS, 

LSM-USA Nucleus Adviser and Provincial Adviser for LSM-OLF Group; Sr. Rodita Rogador, 
MSCS LSM-Asia Adviser; Sr. Antoniette Jabao LSM-Philippines Adviser; and Sr. Catherine 
Petalcurin attended the said event. 
 
The Encounter started with a prayer invoking of the Holy Spirit as we called on the 
“Journeying God, Migrant Christ and Border-crossing Spirit” to “walk with us as we find our 
way to freedom” and to a place “where everyone is welcome”. This was followed by very 
inspiring welcome speeches by Sr. Zenaide Ziliotto; Mother Monica Malvessi, Superior 
General, and Counselors from the General Government of the MSCS; Giuseppe Morsia; Pablo 
Klinn Carlotto, LSM-MSCS General Coordinator; and Mother Marciana Zambiasi, Provincial 
Superior of Our Lady of Fatima Province.  
 
Some highlights in the sharing of Fr. Alvirio 
that gives inspiration to the Lay are the 
following:  
 
The Scalabrinian charism is coming 
from the vocation, from God rooted in 
the Mission of Jesus Christ. It is from 
the mission of preaching of the 
kingdom of God, the good news of 
Jesus which has to change the life of 
the believer towards the very lifestyle 
of Jesus. It is characterized by walking 
with him and with our migrant 
brothers and sisters. It is going out of 
self and moving towards them. It is a 



 

 31 

dynamic movement therefore it is a vocation. 
 
A Scalabrinian Missionary is a person of mediation, uniting all cultures and building them to 
a new people. It is a building of communion, linkages, networking and promoting 
consciousness which may entails kenosis and constant renewal.  Moreover, the visibility of 
Scalabrinian Missionaries is very visible in the heart of Jesus, having in his heart the millions 
of migrants; in the heart of Mary who get up hastily to her cousin Elizabeth and attend to her 
need which is very visible in the heart of our founder, Scalabrini and is visible too in the 
Emmaus experience which is an encounter of faith and seeing the face of the resurrected 
Christ for her is all and in all. Finally, the talk ended with a reflection in the vocation as 
Scalabrinian Missionary as a “call” from God who had chosen each one, He who is the One 
who also sent us to the mission. It is a free response that is rooted in the mission of Jesus, 
empowered by the Spirit “the Spirit of the Lord is over me”.  Like Scalabrini, our main source 
of strength is the Lord. Through prayers, the Word of God and the center of his Life is the 
Eucharist.  
 
The third day began with more inspirational greetings and prayers. The afternoon session 
covered the workshop on the 4th General Assembly, which was presented by Giuseppe 
Morsia. This workshop clarified the general expectation for formation, expansion and 
visibility in the neediest migrant communities.   
 
The special intentions of the LSM group were also offered in the mass. There was also a short 
Cebu City religious tour. 
 
And in the morning of the 4th day, the newly independent Our lady of Fatima – Asia group 
was elected: 
• Coordinator : Sisi Sukaito 
• Vice-Coordinator: Marinel P. Manuel 
• Councilors: 

o Communication – Susan Galvez 
o Formation – Susan Galvez, Carolina Samonte, Nancy Acanto 
o Economy – Liberacion Alano/ Singapore rep 
o Apostolate – Ferdinand Flordeliza, Bridget Tan 
o Mission Expansion – Evangline Liclican, Sandeep George, Singapore rep 

 

Congratulations to the newly elected officers of LSM -  ASIA 
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A Visit to ECMI/CBCP 
 

 Last Tuesday, 
September 10, 2013, 
Dr. Marinel P. Manuel 
(Philippine nucleus 
coordinator and vice 
coordinator for Asia), 

Susan Galvez (OLFG of 
Asia secretary) and Sr. 
Antoinette Jabao (MSCS 
vocation promotion 
sister) went to 
ECMI/CBCP for a short 
visit and at the same time 
to gather some reading materials centered on migrants that will 
be helpful to LSM. They arrived 10:30 in the morning and were 
welcomed by Ms. Jennet and Ms. Mely, the EMCI staff who are also 
lay missionaries of the Scalabrinian Fathers. Since they shared the 

same vocation and mission of Blessed Scalabrini, they happily 
exchanged pleasantries and shared experiences regarding their 
journey with the migrants. The Philippine nucleus represented by 
Dr. Manuel was glad to be given different kinds of books, manuals 
and other reading materials for reference and additional 
information that will greatly help widen their knowledge about 
migrants. The visit was a very fruitful one and the group is 
looking forward to going back to ECMI/CBCP soon. 
 

 
 

 
LSMM Joins 18th National Seafarers’ Day 

 

On September 29, 2013, the Philippines celebrated the 18th National Seafarers’ Day at 
the Ninoy Aquino Stadium. This event was preceded by a weeklong celebration in 
coordination with the Philippine Ports Authority (PPA) wherein different activities were 
performed by Filipino seafarers and their families. The Apostleship of the Sea (AOS) and the 
National Seafarers’ Day (NSD) Committees hosted the memorable occasion giving honor and 
appreciation to the modern day heroes, particularly the seafarers. From September 22 to 
September 27, 2013, National Maritime Week (NMW) and National Seafarers’ Day activities 
were held like the photo contest exhibit, on-the-spot art competition, oratorical contest, 
karaoke challenge and awarding ceremonies, which were participated by seafarers and their 
families, especially the children who took their time for the memorable event.  

 
The LSM Philippines represented by Dr. Marinel Manuel and husband, Mr. Dionisio 

Manuel, both effective members, together with their two kids and Sr. Raycee Sumampong, 
MSCS., the representative of the Scalabrinian Sisters, all participated in the event. A grand 
parade assembly started at Plaza Rajah Sulayman, Malate, Manila, followed by ecumenical 
memorial rites at sea, then a Holy Mass presided by His Eminence, Antonio Luis G. Cardinal 
Tagle. The vice president of the Philippines, honourable Jejomar Binay gave a keynote 
speech after which ten outstanding maritime students of the year 2013 were awarded by 
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Western Union. All throughout the celebration, the seafarers were given a big salute for their 
dedication to their work and for their love for their families amidst sacrifices of being 
separated from their loved ones.  
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To all seafarers in the whole world, the LSMM gives you a big hurray! God bless you 
and your family!    

 
 

“Scalabrinian Presence among the Vulnerable” 
Sr. Stella John Joseph.mscs & Sandeep George, lsm 

 
 

Kerala Land of Emigration 
 

The outmigration of labor from Kerala to the 
Gulf countries is well known. It is estimated that today 
over 10% of the population of Kerala lives outside the  
state, in various parts of India,  in the Gulf region, the 
US, Europe and other countries around the world. 
Migration  has been a significant factor in helping 
reduce poverty, unemployment and  relative deprivation in Kerala. For over three decades 
there has been steady migration from the state to countries in the Gulf and different parts of 
India and the world. Though, the emigration of labor did not create any major bottleneck in 
the home economy in the early phase, the continuous emigration resulted in scarcity 
of labor, which was followed inevitably by increases in the wage rate.  
 
Kerala turns into Gulf for Migrants  

The chronic shortage of labor felt in the construction 
sector in Kerala and the resultant higher wage rates received 
the attention of workers in other states and they began to 

move to Kerala in search of 
work. This has opened a new 
era of replacement migration 
to Kerala. It is ironic that 
Kerala, which thrives on the 
remittances of its more than 
2.5 million strong diaspora in 
the Gulf and Western 
countries, has become a 
haven for migrants from 
other Indian states. 
 
The study shows that over 75 

per cent of the Domestic Migrant Labors (DML) come from 
five states, namely West Bengal, Bihar, Assam, Uttar Pradesh and Orissa. It is a work force 
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consisting almost entirely of Single Males aged between 18 to 35 years and is highly mobile 
within Kerala. DML work for long hours, often 8 to 10 hours per day. They are generally very 
dedicated and sincere to their work; there are hardly any complaints from their employers. 
 
However they do not get the benefits of social security schemes and they are unaware of 
their labor rights and obligations. Social protection has not been extended to migrant 
workers. The laborers are constantly exploited in their work places. The housing and living 
conditions of the DML are abysmally poor. They often live in the worksites and factories 
itself, in crowded rooms with poor water supply and sanitation facilities. Only few of the 
rooms have proper kitchens. Cooking, bathing etc. takes place mostly in the open. The poor 
living conditions have raised fears of the spread of diseases among the local people. 
 
Fear and Loathing about Migrants.  
 
Although migrant workers are in heavy demand for 
unskilled and semi-skilled jobs, there have been 
several incidents of the people from North and 
Northeast states facing the ire of local people over 
alleged incidents of theft and other crimes. The 
state planning board refers to migrant laborers as a 
"social hazard".  Police now find an easy target 
among the workers for even crimes committed by 
local people. And the Media is clearly 
sensationalizing the issue by portraying the 
Migrant Community as a society of criminals. In 
fact, less than two per cent of migrant laborers are 
involved in crime. 
 
Scalabrinian Presence among the Vulnerable 
 
Responding to the needs of the time, Scalabrinian Sisters’ started the pastoral work among 
the North Indian Migrant Laborers because they revealed to be vulnerable and most in need. 
After several attempts to contact the Government officials, Sisters were able to procure the 
permission to visit all the Prisons in the State for the 
Pastoral, Spiritual  and Social care of the Migrants.  
 
The Migrant inmates whom we met in the prison, 
though some are guilty of the crimes, majority of 
the inmates are either falsely accused or have 
more cases on them than they had committed.  
With the language as a main barrier, and the 
prejudice of the local people,  these inmates do 
not know their rights and are unable to 
communicate to the authorities of their basic 
needs.  Many of the inmates are in the prison for 
many months without being able to inform the 
family. Scalabrinian Sisters and the Members of 
the LSM pitched in for the rescue of these 
defenseless migrants.  
 
Sunder Raj  (42 years) of Tamilnadu, was arrested on suspicion case and was in prison for 
almost three months.   He was innocent but was unable to explain himself because of the 
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language barrier neither did he have access to inform the family members as he did not have 
any phone number. During one of the Pastoral visit to the prison, he gave his home address 
to the sisters. The family had lost all the hope of finding him, as there was no whereabouts of 
him for past three months. The Sisters’ untiring search for the family yielded fruit when they 
could locate them and reunite the victim to the family.  
 
Tapos Sircar (24 years) of West Bengal was 
arrested by the police for possession of Drugs. 
During our visit, he pleaded to help him as he 
was innocent and was framed by his own 
fellow countrymen.  He had already spent 4 
months in the prison when we met him. With 
the help of our active LSM member Sandeep 
George who is practicing Law, helped Tapos to 
get him out of the prison and also to get back 
his Identity card and the cash that was with 
the police.  
 
Gopal (55 years) of Tamil Nadu, was arrested 
while waiting at the Railway Station on 
attempt to robbery. The woman who 
complained had just misplaced her purse since 
Gopal could not defend himself because of the language barrier, police took him to custody. 
His family was not informed either for more than 3 weeks. When sisters visited him, found 
out about the details of the case, they tried to locate the family to come to rescue of Gopal. 
The family was clueless about him when we informed about his present situation. The wife 
and the mother who are equally illiterate and not knowing the language were completely 
dependent on us to move around in this strange land.  Sandeep George, with determination 
to help these vulnerable migrants took up the case and fought  for the release of this 
innocent man and  reunited him with his family.  
 
Ganesh Sharma (23) from Assam was arrested by police for no fault except to walk on the 
street returning from watching movie.  Prejudice of the police towards the migrant workers 
is the only reason for his arrest.    
 
These are just the two incidents among many that we have worked and are working with. So 
far, we have released around 12 innocent persons from the prison. Also trying to help two  
Srilankan Migrants caught here on overstay. A negotiation with the state government is 
going on for their release and we are the only contact point for the family who cannot reach 
these persons and do not know their whereabouts.  
Such is the plight of Migrants in God’s own country – Kerala. The mission stands up to 
diverse tests of courage, perseverance and determination. Meanwhile, the unabated exodus 
of people, - regardless of religion, culture or ideological orientation, is in need of Scalabrinian 
presence to help in the human mobility.  
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LSM  - JOSEPH MARCHETTI, USA 

 
Our nucleus  started on June 2013 as a new one, 

with the help of the Good Shepherd  Nucleus, 

USA. 

We committed to do a novena for the immigrants that 

are in the journey to a new life. We were able to 

organized it and received responses and offers to pray 

in different houses 

 

 

 

We committed to go to the detention center two 

Fridays per month  and pray with the other 

Church group for and with the migrants who are 

temporary detained for deportation to their 

country of origin. 

 

 

We committed to do a fundraising through 

dance classes. We were able to organize it 

and also received community response and 

help. 

We committed to invited new member to join the 

nucleus, and we e were able to invite new families 

and friends to the nucleus and 5 committed to join 

us 

 

 

 

 

 

We committed to involved our own kids thus 

we were able to create LMS Kids  
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We committed to present our dances for 

publicity and we were able to present 

the kids at St Charles Borromeo Feast last  

 

September 22, 2013.  

LSM Mother  

 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTA NUCLEUS, CANADA 
 

We have our monthly meeting for 
September 2013 and we have had a reflection 
on the wonder of the summer months, each 
one has spoken in which was very good.  

 
September 28, 2013 , was an on- going 
activity,  Feed the Homeless and each one of 
have participated in the preparation like 
cooking, packing and distribution  to the 
places of the homeless families.  
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MIGRANTES   BRASILEIROS 
 

Como a grande maioria das famílias 
que deixam sua terra em busca de 

uma vida melhor a seus familiares, 
esta família saiu do Maranhão e veio 

para Bento Gonçalves RS procurando 
emprego porém  ao chegar aqui 

enfrentaram  muitas dificuldades. 
Ao saber desta situação o Núcleo 

Bom Samaritano,  começou ajudar 
esta família, doando alimento, 

roupas, cobertores pois chegaram em 
pleno  inverno, além de utensílios 

domésticos (camas, colchões, 
louças,...) 

Atualmente os dois homens  já estão 

trabalhando, o núcleo acompanha semanalmente esta família em suas 
necessidades. 

 
 

Outra família vinda de Santa 
Catarina, com três filhos. Os dois 

menores estão numa escola infantil 
e tem vaga no conselho tutelar pelo 

pai ser alcóolatra, a mãe não tinha 
emprego e para  alimentá-los  dava 

doce de frutas,  “disfarçando  a 
fome das crianças”. O filho maior  

frequenta a escola e no turno 
contrário vai  para o Ceacri.  

 Ajudamos essa família com 

alimentos e roupas para as crianças 
e também auxiliamos a mãe na 

procura de  um emprego. Hoje está trabalhando. O pai fez  tratamento  tem 
emprego e os filhos continuam freqüentando as escolas. 

Nosso trabalho nos deixa muito gratos pois  vemos os resultados no rosto de 
cada migrante a alegria de poder viver decentemente. 
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Abertura da Semana do Migrante  2013 

 
No dia 15 de Junho de 2013 ocorreu na Paróquia São 

Sebastião em Porto Alegre/RS, a celebração da missa 

de abertura da Semana do Migrante. Participaram 

desta celebração Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeo Scalabrinianas, Leigos Missionários 

Scalabrinianos, Jovens Scalabrinianos do Núcleo de 

Alvorada/RS e Padres Carlistas do CIBAI. 

           

 

 No dia 19 de Junho de 2013 ocorreu no Estádio Beira Rio em 

Porto Alegre/RS, a Celebração em prol da 28ª Semana do 

Migrante com o Tema: Migração e Juventude, neste evento 

participaram trabalhadores oriundos de vários estados, 

diretores, Pastoral dos Migrantes, Irmãs Missionárias de São 

Carlos Borromeo Scalabrinianas, Leigos Missionários 

Scalabrinianos da Região Metropolitana de Porto Alegre, 

Padres Carlistas do CIBAI, Seminaristas e representantes da 

Paróquia Santo Antônio do Partenom. 
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Missa Especial em Homenagem ao Dia do Migrante 

realizado no dia 23 de Junho de 2013 com a 

participação de Irmãs, Leigos e Jovens Missionários 

Scalabrinianos. 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

 
Reunião e encontro de Leigos Missionários Scalabrinianos junto com 

assessora sempre no 3º Domingo do Mês às 14:30hs. 

 

 

Nos dias 28 e 29 de Junho de 2013 em Passo Fundo/RS houve o 

Encontro de Estudos com Irmãs Missionárias Scalabrinianas e Leigos 

Missionários Scalabrinianos com o tema: Mobilidade Humana – “O 

Fenômeno da mobilidade humana implica hoje, muitas vezes, um 

sofrimento devido ao desenraizamento inevitável do próprio país.” 
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Semana Missionária 

 
Nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de Julho/2013 ocorreu em Alvorada/RS a 
Semana Missionária onde envolveu jovens de várias paróquias e 
comunidades, em acolhida aos Jovens Peregrinos de Entre Rios-
Argentina. Nossos Jovens Scalabrinianos estiveram presentes em todo 
o processo de acolhida, honrando com o nosso Carisma Scalabriniano. 

 

Reuniões e Estudos 

 
Em 30 de Julho de 2013 no Palácio Piratini em Porto Alegre/RS 

houve mais uma Reunião Ampliada de Estudos sobre Mobilidade 

Humana, neste encontro muitas representações do Governo e da 

Sociedade Civil, bem como a presença de Irmãs Missionárias 

Scalabrinianas e Leigos Missionários Scalabrinanos. 

 

 

 

 

 

Formação e Catequese 

 
Todos os Sábados a partir das 14hs ocorre o Encontro de 

Coroinhas na Paróquia Santo Antônio Alvorada/RS tendo como 

responsável pelo Grupo uma Leiga Missionária Scalabriniana. 
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No dia 03 de Agosto de 2013, Catequistas juntamente com Irmãs 

Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, Leigos 

Missionários Scalabrinianos  e Jovens Scalabrinianos 

prepararam um  grande Encontro para os Crismandos  da 

Paróquia Santo Antônio Alvorada e suas capelas, onde todos  

tiveram a oportunidade de compreender o significado e o sentido 

da palavra Vocação em suas Vidas!!! 

 

 
 

Romaria Vocacional 
No dia 18 de Agosto de 2013 no Vicariato de Gravataí/RS 

ocorreu a 10ª Romaria Vocacional, participaram deste 

evento todas as Paróquias do Vicariato, bem como Leigos 

Missionários Scalabrinianos e assessora do Núcleo de 

Alvorada/RS. 
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Retiro e Formação 

 
No dia 31 de Agosto/2013 os Jovens Missionários 

Scalabrinianos estiveram em retiro juntamente com a 

responsável pelo grupo Irmã Natalina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 22 de Setembro/2013 ocorreu o Retiro dos Ministros 

Extraordinários da Sagrada Eucaristia da Paróquia Santo Antônio, 

juntamente com a participação expressiva de Leigos Missionários 

Scalabrininos, o encontro teve como Tema:          “Como Vivenciar 

a Fé no dia a dia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões e Estudo 

 
No dia 26 de Setembro de 2013 na Assembléia Legislativa em 

Porto Alegre/RS ocorreu uma reunião de trabalho da Secretaria 

de Justiça e dos Direitos Humanos – COMIRAT, referente ao 

Tema da Violação de Direitos Humanos em Cruzeiros 

Nacionais e Internacionais. Estiveram presentes representações 
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do Governo, Sociedade Civil, Irmãs Missionárias 

Scalabrinianas e Leigos Missionários 

Scalabrinianos. 

 
Todas as atividades acima apresentadas, foram realizadas no 

período de Junho de 2013 à Setembro de 2013. 

 
 

 

 

 

*NÚCLEO ANTA GORDA – RS 

 
O ESI – Colégio Santa Teresinha, no dia 13 de junho deu abertura da “Semana do Migrante” na 

missa das 19 horas na Igreja Matriz São Carlos de Anta Gorda. Este ato religioso foi bem 

participado pela Escola e pelo povo em geral. 

O Pároco Pe. José Luciano Schneider acolheu a todos com entusiasmo, exaltando a coragem e a 

garra missionária do beato Joao Batista Scalabrini, Pai e Apóstolo dos Migrantes.  

A responsabilidade para conduzir a liturgia estava a cargo da turma de alunos do 6º ano da Escola 

e motivados e conduzidos pelo prof. Conselheiro Felipe Oneda Polese. Os LMS também se 

fizeram presentes, assim como a Direção da Escola. No momento da procissão das oferendas, foi 

levado até o altar A Vela, a estampa de Scalabrini, um chinelo, um coração e uma bolsa de viagem 

(conforme foto). 

Comentário dos Símbolos: 

Vela: Desejamos que Jesus Peregrino seja 

luz para nós e para todos os que chegam e 

os que partem. 

Estampa de Scalabrini: Scalabrini foi um 

homem que marcou época: incomodou os 

acomodados, interferiu na realidade, deu 

respostas às questões de seu tempo, 

arrastou atrás de si os corajosos. 

Chinelo: Representa o caminhar de toda pessoa que sai do lugar onde nasceu e vai em busca de 

algo melhor para si e para sua família. 

Coração e bolsa de viagem: Todo migrante carrega no coração muita fé e esperança e na bolsa, a 

saudade e a certeza de dias melhores. 
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NÚCLEO BOM SAMARITANO – BENTO GONÇALVES – RS 

 

MIGRANTES BRASILEIROS 
Como a grande maioria das famílias que deixam sua terra 

em busca de uma vida melhor a seus familiares, esta 

família saiu do Maranhão e veio para Bento Gonçalves RS 

procurando emprego porém  ao chegar aqui enfrentaram  

muitas dificuldades. 

Ao saber desta situação o Núcleo Bom Samaritano, 

começou ajudar esta família, doando alimento, roupas, 

cobertores pois chegaram em pleno  inverno, além de 

utensílios domésticos (camas, colchões, louças,...) 

Atualmente os dois homens já estão trabalhando, o núcleo 

acompanha semanalmente esta família em suas 

necessidades. 

 

Outra família 

vinda de Santa 

Catarina, com três filhos. Os dois menores estão 

numa escola infantil e tem vaga no conselho 

tutelar pelo pai ser alcóolatra, a mãe não tinha 

emprego e para alimentá-los  dava doce de frutas,  

“disfarçando  a fome das crianças”. O filho maior  

frequenta a escola e no turno contrário vai  para o 

Ceacri.  

Ajudamos essa família com alimentos e roupas 

para as crianças e também auxiliamos a mãe na 

procura de um emprego. Hoje está trabalhando. O 

pai fez tratamento tem emprego e os filhos 

continuam freqüentando as escolas. Nosso 

trabalho nos deixa muito gratos pois  vemos os 

resultados no rosto de cada migrante a alegria de poder viver decentemente. 

 

Encontro Diocesano de Liturgia 
No dia 14 de setembro, participaram do 6º 

Encontro Diocesano de Liturgia no Santuário 

Nossa Senhora de Caravaggio, Farroupilha RS 

com o tema: Equipe de Liturgia: Organização e 

funções, assessorado pelo  Frei Faustino Paludo, o 

Coordenador do Grupo Imaculada Conceição o Sr. 

João Inácio Bremm, o Coordenador do Grupo 

Cristo Rei o Sr. João Aristides e a assessora do 

núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves, RS 

Irmã Jolsema Baccin. 

                                                                                  
Salete de Oliveira                                                            

Coordenadora do Núcleo Bom Samaritano 

                       Bento Gonçalves, setembro de 2013 

Marlene Dietrich da Silva - LMS 

Núcleo João Batista Scalabrini – Alvorada/RS 

Conselheira do Apostolado Grupo Cristo Rei 
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Nucleo San Othmar, 

San Gallo, Svizzera 
 

Fernand –  

Coordenador do GSG 

 

Resoconto 2013 

 
Coma già da più di un trentennio l’attività 

principale a San Gallo è quella prestata 

dalle suore in collaborazione dei LMS con l’associazione 
ODASC (Opera D’Accoglienza San Carlo). Anche 

quest’anno possiamo dire che abbiamo avuto risultati 
gratificanti, anche se non si possono confrontare con quelli avuti negli anni 

migliori. Comunque ancora il bilancio non è in deficit e, grazie a Dio, 
riusciamo a portare avanti questo nostro impegno nei confronti dei malati, dei 

migranti e dei bisognosi. L’ODASC quest’anno ha ospitato varie persone in 
difficoltà tra cui un padre di famiglia italiano disperato in cerca di lavoro. 

Avendo lasciato moglie e figli  è venuto 
in Svizzera in cerca di un futuro 

migliore. Non è stato certo facile, 
ma dopo circa un anno, con l’aiuto 

di varie persone, ha trovato 

finalmente un’occupazione, che 
permetterà alla sua famiglia di 

poter vivere dignitosamente. 
 

Altre attività da annoverare sono: 
visita agli ammalati immigrati, 

visita agli anziani 
immigrati,gruppo di preghiera, 

incontri regolari al martedì con 
anziani immigrati, riunioni dei 

LMS, pranzi, grigliate, gite, 
ballo ecc. 
 



 

 48 

 
 

Una parte del ricavato degli incassi è 
andato in beneficenza.  

Gli emigrati italiani di San Gallo 
vivono attualmente una situazione 

abbastanza complicata. Sono quasi 
due anni e mezzo che si aspetta che 

arrivi un nuovo sacerdote a San 

Gallo. Ora, a quanto pare, ci sono due 
sacerdoti che verranno a sostituire il 

vecchio missionario. Il problema è che 
la missione cattolica italiana verrà 

chiusa e venduta. Gli italiani sono molto 
arrabbiati in quanto la missione viene considerato loro perché è stata 

rinnovata sia con i soldi degli italiani sia con il loro lavoro. Alcuni anni fa 
purtroppo la missione è fallita perché i soldi sono stati mal gestiti. Bisogna 

considerare che ogni italiano paga la tassa di culto, che è obbligatoria in 
Svizzera! Ora molti si chiedono che fine hanno fatto questi soldi? Come mai si 

è arrivato a fallimento? Molti 
fedeli si sono allontanati dalla 

Chiesa e non frequentano più, 
anzi hanno un atteggiamento 

molto scettico. La situazione 

verrà a peggiorare in quanto i 
due nuovi sacerdoti non 

staranno più a Sangallo, dove 
c’è la maggior parte dei 

fedeli, bensì andranno ad 
abitare in un  paese lontano 

dalla città. Gli italiani oltre a 
non avere più la missione 

cattolica non avranno 
neanche più un sacerdote 

fisso. 
 
 

 

Missione Cattolica italiana di San 

Gallo 
 

 

Molti si chiedono quale sarà il nostro futuro? Anche i LMS non si sentono 
molto motivati e tutti aspettano che ci sia un cambio costruttivo. Qualora ciò 

venisse a mancare, molto probabilmente tutto il lavoro fatto da noi in tutti 
questi anni verrà ad essere molto più difficile. Io personalmente spero che 

non si arrivi ad un esodo di fedeli ancor più grande di quello che vediamo 
attualmente. 

Molti si sono scoraggiati e non credono più a quanto gli viene detto. La 
sfiducia regna ed io personalmente non so cosa rispondere e dire a questa 

gente che si domanda perché di questo sfacelo. 
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Questo malcontento si riflette nel fatto che da anni 

non si riesce a trovare un responsabile del Nucleo di 
San Gallo. Speriamo che la mano di Dio ci aiuti e 

che si possa affrontare il futuro con serenità e pace.   
 

 
 

“Gli esseri umani, ovunque si trovino, quando 

vedono in lontananza, avvolto nella foschia, il porto 
verso cui sono diretti, capiscono cosa significhi 

essere uno straniero.” 
 

 
NUCLEO M. ASSUNTA MARCHETTI - PIACENZA 

  
PROGRAMMAZIONE INCONTRI ANNO 2013 

 

Carissimo/a, 
  
Il Santo Padre Benedetto XVI nell’ottobre scorso ha proclamato per la Chiesa universale l’anno 
della Fede per una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della fede, affinché 
tutti i membri della Chiesa siano testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di 
oggi, capaci di indicare alle tante persone in ricerca la “porta della fede”. 
  
Nel settembre scorso il nostro Movimento LMS ha celebrato la sua IV Assemblea Generale  e 
vissuto un momento storico speciale: i primi venti LMS hanno confermato in modo definitivo la 
loro appartenenza al Movimento davanti al Vescovo e tutta la Chiesa, nello stesso luogo, la 
cappella dell’Episcopio, dove hanno ricevuto l’invio dal Beato G.B. Scalabrini le prime quattro 
suore MSCS. 
  
È alla luce di questi due avvenimenti che abbiamo voluto per tanto organizzare i nostri incontri 
mensili di questi primi sei mesi dell’anno 2013 ponendoci come obiettivi di: 
  

1.      Approfondire, attraverso dei momenti di preghiera, la nostra fede; confermare il nostro 
“CREDO” in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo; riscoprire la gioia nel credere e ritrovare 
l’entusiasmo nel comunicarla, soprattutto ai fratelli migranti. 

  
2.      Approfondire, attraverso momenti formativi, la nostra appartenenza al Movimento LMS 
riscoprendo: la forza del laicato nella Chiesa come presenza cristiana nel mondo; 
l’importanza di partecipare da laici al Carisma  Scalabriniano e di lavorare al fianco delle suore 
MSCS per la causa dei migranti. 

  
Al fine di raggiungere questi nostri obiettivi, ti invitiamo a partecipare in modo costante e fattivo 
ai nostri incontri che si terranno presso: 
  
Casa Provinciale delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo Scalabriniane 

 Piazzetta San Savino, 29 – 29121 Piacenza  
  
secondo l’orario e il programma qui di seguito proposto. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/umani/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/lontananza/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/essere/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/straniero/
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Puoi invitare ai nostri incontri 
anche altre persone che pensi 
possano essere sensibili o 
interessate alla condivisione 
del Carisma Scalabriniano e a 
lavorare per il mondo delle 
migrazioni. 
  
Il  Signore Gesù, Maria Madre 
dei Migranti e il Beato 
Scalabrini accompagnino il 
nostro cammino. 
  

              Nadia Pani     
La Coordinatrice del Nucleo  

                         
 

 

Programma incontri  1° semestre 2013 

Nucleo LMS "Madre Assunta" Piacenza 

  Tema del giorno/Formazione 

sabato 26 gennaio 2013 H. 09,00 "Io credo in Dio Padre" 

  Il  laicato nella Chiesa 
    

sabato 23 febbraio 2013 H. 09,00 "Convertitevi e credete al Vangelo" 

  Laici: presenza cristiana nel mondo 
    

sabato 30 marzo 2013 H. 09,00 "Credo in Gesù Cristo" 

  La Congregazione MSCS 
    

sabato 27 aprile 2013 H. 09,00 "Credo nello Spirito Santo" 

  Saint Raphael Verein 
  

 

sabato 25 maggio 2013 H. 09,00 "Maria donna di Fede" 

  Il Movimento LMS 
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“Compreendei, portanto a nobreza e a grandeza  
de vossa missão, ó leigos” 

 

Neste ano de 2013, completou-se dez anos da I Assembleia do 

Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos, realizada em Jundiaí, 

estado de São Paulo.  Dez anos da aprovação das Diretrizes Gerais do 

Movimento, cujo objetivo geral é viver, de um modo específico, o chamado 

vocacional do Batismo e a dimensão de Igreja, através da participação e 

partilha do Carisma Scalabriniano, anunciando Jesus Cristo e testemunhando 

a identidade de Leigo Missionário Scalabriniano nos diversos âmbitos da vida 

cotidiana e no empenho missionário com os migrantes, a fim de que: “de 

todos os povos se forme um só povo e de toda a humanidade um só rebanho 

sob a guia de um único Pastor” 

Neste mês de setembro de 2013,  completa um ano da IV  Assembleia, 

realizada em Piancenza, Itália. Assembleia abençoada, que muitas 

lembranças boas nos traz, assim como muitos compromissos importantes 

para a consolidação e fortalecimento do Movimento.  

O Grupo Maria Mãe dos Migrantes, com o firme propósito de assumir os 

compromissos, e de engajamento, no sentido de enfrentar e superar os 

desafios colocados na trajetória da história do MLMS, concluiu no mês de 

setembro, a primeira parte do seu projeto de trabalho para o triênio 2012-

2015, tudo em consonância com o Plano de Ação do Movimento para o Triênio 

2012-2015,  constantes do Documento Final da IV Assembleia.  

Comemoramos este primeiro ano pós IV Assembleia,  com a conclusão 

de  visitas aos Núcleos de LMS, 

presentes no âmbito do 

Grupo MMM, de acordo com 

o seu projeto 2012-2015, 

que estabelece para ano de 

2013, visitas de formação e 

fortalecimento aos seus 

núcleos.  

O três últimos núcleos 

a receberam a visita de 

membros do Conselho do 

Grupo, foram os de Várzea 

Grande-Mato Grosso 



 

 52 

(Peregrinos na Esperança), com assessoria da Irmã Maria de Ramos; Naviraí - 

Mato Grosso do Sul (Apóstolo dos Migrantes) com assessoria da Irmã Jandira 

Bambina Dametto e o núcleo de Ji-Paraná, estado de Rondônia, cuja 

assessoria conta com a Irmã Lucilene Carolina de França. 

Na alegria de pertencermos a grande família scalabriniana, 

relembremos o item dez das nossas diretrizes: Unidade! Unidade de mente, 

unidade de coração, unidade de ação. Nos tempos tão difíceis que 

atravessamos, só podemos nos suster, permanecendo unidos”... Abraço 

Fraterno a todos os irmãos e irmãs leigos e religiosas. 
 

 
                             Foto do Núcleo Ji- Paraná-Rondônia 

Louredir Rodrigues Benevides   
Comunicação Grupo MMM 

 
 

ENCONTRO DO NÚCLEO LMS DE JI-PARANÁ -  RONDÔNIA 
 

A Coordenadora do Grupo Maria Mãe dos Migrantes, Conceição Morais, 

e Louredir Rodrigues Benevides,  assessoraram o Encontro de Leigos do 

Núcleo de Ji-Paraná, que passa por um momento de reestruturação, sob 

assessoria da Irmã Lucilene Carolina de França, carinhosamente chamada de 

Irmã Carolina.  

O encontro,  deu-se na manhã do dia 07 de setembro, em pleno feriado 

e com uma  participação entusiamada e dinâmica dos agentes de pastorais, 

que se encerrou com um delicioso almoço preparado pela comunidade da 

Paróquia São Sebastião. 

Com este encontro o Conselho de Grupo MMM encera o calendário de 

visitas aos núcleos, programadas para o ano de 2013, constante do seu plano 

de ação para o triênio 2012-2015, em consonância com as deliberações da 

nossa última assembleia geral. 
 

 

 
 
 
 

Construção do Círculo 
representando a unidade dos 
LMS - Ji– Paraná – Rondônia 
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Neste encontro que contou também com a presença da Superiora 

Provincial, Irmã Glória Dal’Pozzo, Irmã Maria Tonello e Irmã Matildes 

Pelegrini, nos conhecemos, encontramos, reencontramos e,  além de 

rezarmos juntos, estudamos e refletimos a Missão Leiga na Igreja, e a 

organização do Movimento de Leigos Missionários  Scalabrinianos, além da 

importância da organização dos núcleos que o compõem. 

Encerramos este encontro com encaminhamentos de reorganização e 

planejamento de ações para o Núcleo. 

Agradecemos a todos pela  alegria da recepção,  e as irmãs Orila 

Travessini e Ires de Costa por nos ajudar na chegada até a  cidade de Ji-

Paraná, cidade esta distante, mas de uma alegria e de um dinamismo, que  

vai nos deixar marcas agradáveis na memória da nossa caminhada, enquanto 

movimento. Que Deus e Nossa Senhora, com seu infinito amor maternal, nos 

acompanhe e sempre nos guarde, abençoando todos aqueles que disseram o 

seu sim aos objetivos desta missão à serviço do migrante, por Cristo Jesus.   
  
 

  

 

  
LMS – Ji-Paraná – Rondônia 

 
 

ENCONTRO DO NÚCLEO LMS APÓSTOLO DOS MIGRANTES 
NAVIRAÍ- MATO GROSSO DO SUL 

 

O Núcleo Apóstolo dos Migrantes, reuniu-se nos dias 24 e 25 de agosto, 

na Comunidade Cristo Migrante, sendo seus membros acolhidos pela irmã 

assessora Jandira Bambina Dametto. Bonito e alegre encontro, onde além de 

rezarmos juntos, estudamos e refletimos a Missão Leiga Scalabriniana e a 

organização do Movimento de Leigos Missionários  Scalabrinianos, além da 

importância dos núcleos que o compõem. 
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Participaram deste rico encontro, além de membros do Núcleo e sua 

assessora, a Irmã Ana Maria Delazeri e  Louredir Rodrigues Benevides, 

assessora e vice coordenador do Grupo, a Irmã assessora do núcleo de 

Campo Grande-MT., Zita Morandi, e as irmãs da Nair Dametto e Arceolídia 

Silva de Souza. Durante o Encontro recebemos a visita do pároco da Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida, Padre Alex messias. 

Encerramos este encontro com encaminhamentos de reorganização e 

planejamento de ações para o Núcleo. 
  

 

 
 

 
 

Núcleo LMS – Apóstolo dos 
Migrantes – Naviraí - Mato Grosso 

do Sul 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Apresentação dos 
LMS à 

Comunidade N.S. 
Aparecida – 

Naviraí - Mato 
grosso do Sul 
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Movimento Laici Missionari Scalabriniani 
Via Monte del Gallo, 68 

00165 ROMA 
Tel. XX39/06/39377320   

  
E-mail: lms@scalabriniane.org 

www.scalabriniane.org 
 

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

 
Redazione: Giuseppe Morsia  

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

GRUPOS RESPONSÁVEIS e-mail 

GCR Rejane Vieira Guimarães Rejane_gui@hotmail.com 
 

GNSA Fátima Domingas Viccari 
 

fatimaviccari@yahoo.com.br  
 

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

 
GSG Giuseppe Morsia g.morsia@alice.it 

 
GNSF Nerissa Allegretti 

 
allegrettineris@yahoo.com  

GIC João Inácio Bremm 
 

joaoinaciob@gmail.com  

 

Coordenador Geral do Movimento: Isaias Pablo Klin Carlotto 

                            e-mail: klinkarl.otto@gmail.com 

                            msn: klinkarl.otto@hotmail.com 

 
Pubblicazione: Trimestrale 
 

nel sito della Congregazione delle 
 Suore MSCS   

www.scalabriniane.org 

 

Potrai trovare, oltre all’Informativo, anche tante altre informazioni  
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