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Migrar  

                            é um direito  

      de todo o ser humano. 
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“Ide mensageiros velozes ao povo que vos espera” (Scalabrini)                                 
 

Saudações scalabrinianas. 
 

Com as graças e a bênçãos de Deus estamos chegando 

ao final de mais uma jornada. Final do ano de 2013. 
Semeamos e colhemos. Porque assim é a vida do ser 

humano. Estar atento no processo. No caminho 
empreendido. Como outrora, Deus caminha com o seu 

povo. Feliz quem, ao tecer os seus dias, sente-se amado 
por Deus ao ponto de sentir a sua constante  presença. 

 
No ano da fé o bom Deus nos mostrou o quão presente está em nossa vida. 

Podemos resgatar alguns elementos para desvelar aos nossos olhos essa 
maravilha: 

 Tivemos o exemplo da nobreza de atitude humana do Bento XVI, que 

com hombridade deixou a missão de Papa levando a Igreja, na 

Modernidade, aprender que não somos eternos naquilo que fazemos.  

 Com a eleição do novo Papa, agora Francisco e suas sucessivas atitudes 

nos primeiros meses de seu papado, conseguimos sentir que o Espírito 

Santo se torna visível.  

 Tivemos mais um grupo de leigos realizando o compromisso no 

Movimento. Isso se deu justamente um ano após Piacenza e também 

num lugar onde Madre Assunta viveu.  

 Participamos do XIII Capítulo da Congregação MSCS. Manifestamos a 

nossa gratidão ao Governo cessante, que nos ajudou em tantos 

desafios. Acolhemos o novo Governo Geral e nos colocamos a serviço 

em unidade com as novas lideranças.  

 Realizamos durante o  ano duas Assembleias de Grupo, eletivas e 

presenciamos o surgir de mais um Grupo no Movimento. Agora somos 

sete Grupos. Crescemos porque damos  passos significativos para a 

consolidação que nos faz a cada ano mais preparados para a Missão.  

 O processo de reconhecimento no Vaticano, enfim chegou a etapa de 

entrega do Estatuto, depois de muito trabalho fruto da dedicação de 

pessoas maravilhosas. Nele vemos contemplado  o Regulamento de 

Vida e as Diretrizes Gerais.  

 Nossa alegria se tornou imensa ao saber do anúncio da Beatificação de 

Madre Assunta. Teremos o ano de 2014 como marco em nossa história. 

 Editoriale 
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Nele encontraremos motivações para celebrar e a grande oportunidade 

de ações em preparação a esse importante momento de nossa 

caminhada.  

 Protagonizamos e participamos de tantos eventos da Igreja,  da 

Congregação MSCS, do Movimento LMS, da sociedade civil... em prol 

dos migrantes e dos refugiados. Foram retiros, jornadas, fóruns, 

seminários, assembleias, encontros... Reuniões. Importantes são 

aquelas articulações que por vezes passam despercebidas, mas 

fundamentais. Seja por moradia, trabalho, saúde, educação, 

locomoção, documentação, aprendizado de idiomas...  

A jornada apresenta desafios. Os núcleos estão cientes de seus desafios e 

sabem que a espiritualidade pode fortalecer e mostrar horizontes para os 
quais devemos caminhar, contando com Cristo Peregrino. A nossa unidade na 

missão, também deve se estabelecer na oração por aqueles que, num 
momento ou outro estão passando por provas, que carecem bem mais de 

ação profética e apostólica. 
 

Lampeduza, Síria, Haiti, Filipinas... alguns dos lugares por onde nossa 
atenção foi mais requerida. A caridade que mantemos para com as nossas 

realidades, também se fez solidariedade para as fronteiras da migração.  
 

Só teremos um ação significativa frente às necessidades mais urgentes, 
mantendo a postura de que não estamos sozinhos. Entregar todo o nosso ser 

naquilo que realizamos é uma postura scalabriniana, como também o é, ser 

articulador de outras forças. Scalabriniano não é aquele que vai e faz tudo. É 
aquele que, atento aos sinais dos tempos, sabe estar a serviço e sabe 

requerer que outras pessoas, instituições e quem por direito, deve dar a 
devida assistência nos casos específicos que os caminhos da Missão nos 

colocam para trilhar. 
 

As festas de final de ano, em especial o SANTO NATAL possam fortalecer 
nossas convicções. Para que sejamos em nossa realidade específica aquela 

força necessária para empreender os processos que nos levarão para a 
realização do Reino de Deus.  

 

Com as bênçãos do  
menino Jesus migrante.  

 
 

 

Isaias Pablo Klin Carlotto  
Coordenador Geral – LMS  
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EL NIÑO JESÚS NACE HOY 
 

Sí, Jesús renace en la vida de toda persona que abre su corazón para sus preferidos, 

dentro de nuestra misión, las personas migrantes que buscan en su caminar, 

encontrar El recién nacido en tierra extraña.  

 

Ustedes, a raíz de su opción como LMS son verdaderos pesebres dónde María y José  

pueden recostar a su Niño Jesús, migrante por excelencia. En esta Navidad este 

mismo Niño quiere encontrarse con cada uno y mirarles a los ojos para agradecer la 

acogida que le tuvieron a lo largo del año que finaliza  y regalarles la fuerza de la 

hospitalidad y de la esperanza para reconocerlo, amarlo y servirlo en la persona 

migrantes durante todo el año 2014.  

 

Es saludable eternizar en nuestra memoria que la Navidad, es el encuentro de Dios 

con su pueblo y nos trae la seguridad de que  siempre estará con nosotros. Por lo 

tanto cada conquista en nuestro caminar hacia Él, es una prueba de que nos 

acompaña en la misión que nos confía. Ciertamente el año entrante será un año de 

gracia para el Movimiento. 
 

Feliz Navidad  y muchas bendiciones para el año  2014.  
 

Hna. Albertina María Pauletti, mscs 
Animadora General del Apostolado 

 

 

 

 

 

 

 

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

Scalabriniane 
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MENSAGEM  

DO SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA O DIA MUNDIAL  

DO MIGRANTE E DO REFUGIADO (2014) 
 

“Migrantes e refugiados: rumo a um mundo 

melhor” 

 

 
Queridos irmãos e irmãs!  

 

As nossas sociedades estão enfrentando, como 

nunca antes na história, processos de 

interdependência mútua e interação em um nível 

global, que, mesmo incluindo elementos 

problemáticos ou negativos, se destinam a melhorar 

as condições de vida da família humana, não só nos aspectos econômicos, mas 

também nos aspectos políticos e culturais. Cada pessoa, afinal, pertence à humanidade 

e partilha a esperança de um futuro melhor com toda a família dos povos. A partir 

dessa constatação, nasce o tema que escolhi para o Dia Mundial dos Migrantes 

e Refugiados deste ano: “Os migrantes e refugiados: rumo a um mundo 

melhor”. 

 

Entre os resultados das mudanças modernas, o fenômeno crescente da 

mobilidade humana emerge como um “sinal dos tempos”, como o definiu o Papa 

Bento XVI (cf. Mensagem para o Dia Mundial do migrante e do refugiado de 2006). 

Se por um lado, as migrações muitas vezes denunciam fragilidades e lacunas nos 

Estados e na Comunidade internacional, por outro, revelam a aspiração da humanidade 

de viver a unidade, no respeito às diferenças; de viver o acolhimento e a hospitalidade, 

que permitem a partilha equitativa dos bens da terra; de viver a proteção e a promoção 

da dignidade humana e da centralidade de cada ser humano. 

 

Do ponto de vista cristão, como em outras realidades humanas também nos 

fenômenos migratórios se observa a tensão entre a beleza da criação, marcada pela 

Graça e pela Redenção, e o mistério do pecado. A solidariedade e o acolhimento, os 

gestos fraternos e de compreensão, veem-se contrapostos à rejeição, discriminação, 

aos tráficos de exploração, de dor e de morte. Um motivo de preocupação são, 

principalmente, as situações em que a migração não só é forçada, mas também 

realizada através de várias modalidades de tráfico humano e de escravidão. O 

“trabalho escravo” é hoje uma moeda corrente! No entanto, apesar dos problemas, dos 

riscos e das dificuldades que devem ser enfrentados, aquilo que anima muitos 

migrantes e refugiados é o binômio confiança e esperança: eles trazem em seus 

corações o desejo de um futuro melhor não só para si mesmos, mas também para as 

suas famílias e para os entes queridos. 

 

O que significa a criação de um “mundo melhor”? Esta expressão não se refere 

ingenuamente a conceitos abstratos ou a realidades inatingíveis, mas se dirige à busca 

de um desenvolvimento autêntico e integral, para poder agir de tal modo que haja 

condições de vida digna para todos, para que se encontrem respostas justas às 

necessidades dos indivíduos e das famílias, para que seja respeitada, preservada e 

cultivada a criação que Deus nos deu. O Venerável Papa Paulo VI descrevia com estas 
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palavras as aspirações dos homens de hoje: «ser 

liberado da pobreza, ter garantido de um modo 

seguro o próprio sustento, a saúde, o emprego 

estável, ter uma maior participação nas 

responsabilidades, fora de qualquer opressão e ao 

protegido de condições que ofendem a dignidade 

humana; poder desfrutar de uma educação melhor; 

em uma palavra, fazer conhecer e ter mais, para ser 

mais "(Encíclica Populorum Progressio, 26 de março de 1967, n. 6). 

 

O nosso coração quer um “mais” que não seja simplesmente conhecer mais ou ter mais, mas que 

seja essencialmente um ser mais. Não se pode reduzir o desenvolvimento a um mero crescimento 

econômico, alcançado, muitas vezes, sem tem em conta os mais fracos e indefesos. O mundo só 

pode melhorar se a atenção é dirigida, em primeiro lugar, à pessoa; se a promoção da pessoa é 

integral, em todas as suas dimensões, inclusive a espiritual; se não se deixa ninguém de lado, 

incluindo os pobres, os doentes, os encarcerados, os necessitados, os estrangeiros (cf. Mt 25, 31-

46); caso se passe de uma cultura do descartável para uma cultura do encontro e do acolhimento. 

 

Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de xadrez da humanidade. Trata-se de 

crianças, mulheres e homens que deixam ou são forçados a abandonar suas casas por vários 

motivos, que compartilham o mesmo desejo legítimo de conhecer, de ter, mas, acima de tudo, de 

ser mais. É impressionante o número de pessoas que migram de um continente para outro, bem 

como aqueles que se deslocam dentro de seus próprios países e áreas geográficas. Os fluxos 

migratórios contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os 

tempos. No caminho, ao lado dos migrantes e refugiados, a Igreja se esforça para compreender as 

causas que estão na origem das migrações, mas também se esforça no trabalho para superar os 

efeitos negativos e aumentar os impactos positivos nas comunidades de origem, de trânsito e de 

destino dos fluxos migratórios.  

 

Infelizmente, enquanto incentivamos o desenvolvimento em vista de um mundo melhor, não 

podemos silenciar o escândalo da pobreza nas suas várias dimensões. Violência, exploração, 

discriminação, marginalização, abordagens restritivas às liberdades fundamentais, tanto para o 

indivíduo quanto para grupos, são alguns dos principais elementos da pobreza que devem ser 

superados. Muitas vezes, são justamente esses aspectos que caracterizam os movimentos 

migratórios, ligando migração e pobreza. Fugindo de situações de miséria ou de perseguição em 

vista de melhores perspectivas ou para salvar a sua vida, milhões de pessoas embarcam no 

caminho da migração e, enquanto esperam encontrar a satisfação das expectativas, muitas vezes o 

que encontram é suspeita, fechamento e exclusão; quando não são golpeados por outros 

infortúnios, muitas vezes, mais graves e que ferem a sua dignidade humana. 

 

A realidade das migrações, com as dimensões que assume na nossa época de globalização, precisa 

ser tratada e gerida de uma maneira nova, justa e eficaz, o que exige, acima de tudo, uma 

cooperação internacional e um espírito de profunda solidariedade e compaixão. É importante a 

colaboração em vários níveis, com a adoção unânime 

de instrumentos de regulamentação para proteger e 

promover a pessoa humana. O Papa Bento XVI nos 

traçou as coordenadas, afirmando que «esta política há 

de ser desenvolvida a partir de uma estreita 

colaboração entre os países donde partem os 

emigrantes e os países de chegada; há de ser 

acompanhada por adequadas normativas internacionais 

capazes de harmonizar os diversos sistemas 

legislativos, na perspectiva de salvaguardar as 
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exigências e os direitos das pessoas e das famílias 

emigradas e, ao mesmo tempo, os das sociedades de 

chegada dos próprios emigrantes» (Carta Encíclica 

Caritas in veritate, 19 de Junho de 2009, 62). 

Trabalhar juntos por um mundo melhor requer a 

ajuda mútua entre os países, com abertura e 

confiança, sem levantar barreiras intransponíveis. 

Uma boa sinergia pode ser um incentivo para os 

governantes enfrentarem os desequilíbrios 

socioeconômicos e uma globalização sem regras, 

que se encontram entre as causas das migrações em 

que as pessoas são mais vítimas do que 

protagonistas. Nenhum país pode enfrentar sozinho as 

dificuldades associadas a esse fenômeno que, sendo tão amplo, já afeta todos os Continentes com 

o seu duplo movimento de imigração e emigração. 

 

É também importante ressaltar como essa colaboração já começa com o esforço que cada país 

deveria fazer para criar melhores condições econômicas e sociais no seu próprio território, para 

que a emigração não seja a única opção para aqueles que buscam a paz, a justiça, a segurança e o 

pleno respeito da dignidade humana. Criar oportunidades de emprego nas economias locais 

impediria, para além do mais, a separação das famílias e garantiria condições de estabilidade e de 

serenidade para os indivíduos e comunidades. 

 

Finalmente, olhando para a realidade dos migrantes e refugiados, há um terceiro elemento que eu 

gostaria de destacar neste caminho de construção de um mundo melhor: a superação de 

preconceitos e de pré-compreensões, ao considerar a migração. De fato, não é raro que a chegada 

de migrantes, prófugos, requerentes de asilo e refugiados desperte desconfiança e hostilidade nas 

populações locais. Surge o medo que se produzam perturbações na segurança social, que se corra 

o risco de perder a identidade e a cultura, que se alimente a concorrência no mercado de trabalho 

ou, ainda, que se introduzam novos fatores de criminalidade. Os meios de comunicação social, 

neste campo, têm um papel de grande responsabilidade: cabe a eles, de fato, desmascarar 

estereótipos e fornecer informações corretas, o que significará denunciar o erro de alguns, mas 

também descrever a honestidade, a retidão e a magnanimidade da maioria. Para isso, é preciso que 

todos mudem a atitude em relação aos migrantes e refugiados; é necessário passar de uma atitude 

de defesa e de medo, de desinteresse ou de marginalização - que, no final, corresponde 

precisamente à “cultura do descartável” – para uma atitude que tem por base a “cultura do 

encontro”, a única capaz de construir um mundo mais justo e fraterno, um mundo melhor. Os 

meios de comunicação também são chamados a entrar nesta “conversão de atitudes” e a incentivar 

esta mudança de comportamento em relação aos imigrantes e refugiados. 

 

Penso como também a Sagrada Família de Nazaré teve que viver a experiência de rejeição no 

início do seu caminho: Maria «deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o 

numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria» (Lc 2,7). Além disso, Jesus, Maria e 

José experimentaram o que significa deixar sua terra natal e 

ser migrantes: ameaçados pela sede de poder de Herodes, 

foram forçados a fugir e buscar refúgio no Egito (cf. Mt 

2,13-14). Mas o coração materno de Maria e o coração 

zeloso de José, Protetor da Sagrada Família, sempre 

mantiveram a confiança de que Deus nunca abandona. Pela 

intercessão deles possa ser sempre firme no coração do 

migrante e do refugiado esta mesma certeza. 
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A Igreja, respondendo ao mandato de Cristo: «Ide e fazei discípulos 

entre todos as nações», é chamada a ser o Povo de Deus que abraça 

todos os povos, e leva a todos os povos o anúncio do Evangelho, pois 

no rosto de cada pessoa está estampado o rosto de Cristo! Eis a raiz 

mais profunda da dignidade do ser humano que deve ser sempre 

respeitada e protegida. Não são os critérios de eficiência, 

produtividade, de classe social, de pertença étnica ou religiosa que 

fundamentam a dignidade da pessoa, mas sim o fato de ser criado à 

imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1,26-27), e, ainda mais, o fato 

de ser filhos de Deus; todo ser humano é um filho de Deus! Nele está 

impressa a imagem de Cristo! Trata-se, então, de o vermos, nós, em 

primeiro lugar, e de ajudar os outros a verem no migrante e no 

refugiado não só um problema para lidar, mas um irmão e uma irmã 

a serem acolhidos, respeitados e amados; trata-se de uma 

oportunidade que a Providência nos oferece para contribuir na 

construção de uma sociedade mais justa, de uma democracia mais 

completa, de um país mais inclusivo, de um mundo mais fraterno e 

de uma comunidade cristã mais aberta, de acordo com o Evangelho. 

As migrações podem criar possibilidades para a nova evangelização; 

abrir espaços para o crescimento de uma nova humanidade, 

preanunciada no mistério pascal: uma humanidade em que toda terra estrangeira é uma pátria, e 

em que toda pátria é uma terra estrangeira. 

 

Queridos migrantes e refugiados! Não percais a esperança de que também a vós está 

reservado um futuro mais seguro; Que possais encontrar em vossos caminhos uma 

mão estendida; que vos seja permitido experimentar a solidariedade fraterna e o 

calor da amizade! Para todos vós e para aqueles que dedicam suas vidas e suas 

energias ao vosso lado eu prometo a minha oração e concedo de coração a minha 

Bênção Apostólica. 
 

Cidade do Vaticano, 05 de agosto de 2013.  

 

FRANCISCO 



 9 

Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

XIII CAPÍTULO GERAL – MSCS 

Conselho Geral do Movimento LMS sempre mantem presença no Capítulo Geral da 

Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas  para partilhar a caminhada realizada 

focado sempre na dinâmica do tema escolhido para o evento.   Os conselheiro presentes 

ficam a disposição para responder aos questionamentos.   

Em todos os eventos, marcados pela acolhida, percebe-se uma grande sintonia 

das  Irmãs de diferentes realidades em que a Congregação mantem a sua missão.  A 

unidade do Movimento com a Congregação encontra em momentos como esse o seu 

fortalecimento.  

Estiveram presente no XIII Capítulo Geral  os Conselheiros Gerais da Formação, 

Caetano Caltabiano e da Economia, João Bremm, e, o Coordenador Geral, Isaias Pablo 

Klin Carlotto.  
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ASSEMBLEIA SPM  

O Serviço de Pastoral Migratória realizou no início do mês de novembro a sua assembleia  

reunindo lideranças de todo o Brasil. Padres, Irmãs e Leigos que nos diferentes Estados 

estão comprometidos com atividades voltadas para os migrantes.  

O Movimento LMS esteve presente com Irmãs Assessoras e com Leigos e Leigas. 

O Coordenador Geral, Isaias Pablo Klin Carlotto, marcou presença pela primeira vez.  O 

Leigo Louredir Benevides, que há bem mais tempo integra a caminhada do SPM estava 

presente e foi oficializado como integrante da Coordenação  do SPM para o Centro-

Oeste.  
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SEMINÁRIO SOBRE MIGRAÇÃO  

 

O Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Estado do Rio Grande do Sul, realizou o 

Segundo Seminário sobre Migrações nas datas de 07 e 08 de novembro.  Conferências e 

partilhas da realidade migratória num contexto de migrações internacionais.  

 

O Movimento dos Leigos Missionário Scalabriniano esteve presente e realizou 

apresentação sobre como estão fazendo as atividades na cidade de Bento Gonçalves. 

Num belo trabalho realizado em unidade com as Irmãs Scalabrinianas apresentaram os 

desafios e as iniciativas que tem levado ajuda a essa nova realidade.   
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PERGRINAÇÃO – MADRE ASSUNTA E PADRE MARCHETTI  

O grande anfitrião da presença do Conselho Geral, no Capítulo Geral da Congregação 

MSCS foi o Conselheiro Geral Caetano, que acompanhou todo o percurso aeroporto de 

Congolhas a Jundiaí.  A grande surpresa foi após a presença e convivência com as Irmãs 

foi sugerido uma peregrinação aos dois Orfanatos e tumulos onde se encontram os 

restos mortais de Madre Assunta Marchetti e Padre José Marchetti.  

Conhecer esses lugares  faz parte do processo de identificação no Carisma 

Scalabriniano.  

 

 

Depoimento:  Em 24.11.2013 tive 

a grande oportunidade de visitar 

pela primeira vez,  juntamente com 

o  Pablo e o Caetano,  os orfanatos 

fundados por madre Assunta e seu 

irmão Pe. Marchetti, na cidade de 

São Paulo.  Foi uma sensação 

estranha , simultaneamente alegre 

e triste, rezar nas capelas que eles 

contruiram, passear nas salas e 

corredores onde  eles tantas vezes passaram, ver o fogão em que cozinhavam alimentos, 

o tanque em banhavam as crianças e lavavam suas roupas, além de outros utensílios e 

relíquias.  Foi uma pequena viagem no tempo, mas conforta saber que estes espaços 

ainda atendem crianças carentes nos turnos inversos da escola. Ali recebem alimentação 

e realizam oficinas de artes, como música, teatro, dança e esportes, sob os cuidados das 

irmãs MSCS, dentro do carima Scalabriniano. 

   

Venerável  Madre Assunta  
e Servo de Deus  Pe. Marchetti,  

 intercedei a Deus pelas crianças órfãos. 
 

João Inácio Bremm  -  
Coordenador do GIC  

 Conselheiro Geral de Economia. 
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IV ASSEMBLEIA GRUPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

NORTE AMÉRICA 

 

Nos dia 05 a 08 de dezembro, na cidade de Tijuana – México aconteceu a Assembleia da 

América do Norte que reuniu as lideranças do Movimento com a presença das Irmãs 

Assessoras. Um grande evento cheio de protagonismos. Bom presenciar o crescimento 

do Movimento. Ver o testemunho de vida e fé na Missão Scalabriniana de leigos e irmãs 

em fronteiras humanas como a estabelecida naquele lugar é maravilhoso.  

  “Como Coordenador Geral fui muito bem acolhido. Marcou muito sentir as 

convicções das lideranças. O amadurecimento de todos.” 
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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  
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2014 2014 

Que todos  
os nosso projetos  

pessoais e coletivos 
 sejam realizados.  

 
Possamos colocar 

 nossas habilidades  
e competências 

a serviço dos mais necessitados 
migrantes  

em busca de uma vida 
integrada e integradora de todos. 

CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS. 
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È Natale ed ogni volta che vedo un presepe, mi si stringe il 

cuore nel vedere il bimbo Gesù, ingenuo e indifeso, in balia di 

eventi che ancora non conosce. Cosa ne sarebbe stato di lui se 
non avesse avuto dei genitori come Maria e Giuseppe? E per i 
nostri bimbi cosa facciamo noi?  
Quante volte ci siamo detti: così non va, bisogna fare qualcosa! 
Aspettiamo spesso che siano gli altri a fare il primo passo. Da 
molto tempo mi domando: ma cosa si può fare? In fondo tutti lo 
sappiamo, ma per un motivo o per l’altro ci impuntiamo sulle 
nostre idee fisse e non lasciamo spazio agli altri. Quello che noi 
veramente desideriamo è che i nostri/vostri bimbi abbiano una 
vita serena, migliore di quella nostra. Ci siamo mai chiesti se il 
nostro agire, il nostro pensare, il nostro fare sia veramente 

confacente all’idea che abbiamo per il futuro dei nostri bimbi? Io 
non ho figli, ma per me tutti i bambini, anime innocenti, sono 
figli. Ingenui e puri hanno diritto ad essere amati e non 
dobbiamo insegnargli odio, cattiverie, rivalità bensì accoglierli e 
guidarli dando loro un buon esempio a costo di soffrire. 
Dobbiamo insegnare loro  

- ad amare e non odiare, 
- a cercare di non perdere la testa quando tutti sono su di 

giri, 
- a perdonare, ma non dimenticare per non rifare lo stesso 

sbaglio, 
- a non dubitare di sé, quando tutti dubitano, ma a 

dimostrare loro che così non è, 
- a non ricambiare odio con odio, 
- a non fare il sapientone, 
- ad essere buono, ma non fesso, 
- a sognare ma non a vivere nel mondo dei sogni, 
- a trattare tutti in modo garbato e rispettoso, anche i più 

poveri ed umili, 
- a mettersi in gioco per migliorare, 
- a combattere le ingiustizie, 
- a saper perdere, 

- a non esagerare in nulla cercando una via di mezzo, 
- a saper ricominciare mettendoci il cuore, la mente e le 

forze fino a stremare, 
- a tener duro per raggiungere lo scopo prefissosi, 
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- a non sentirsi né superiore né inferiore, 
- ad accettarsi così come si è, 
- a non sentirsi subito feriti, 
- a dare aiuto a chi ne necessita senza trascurare i 

propri bisogni, 
- ad occupare bene il proprio tempo, esso non ritornerà 

più, 
- a credere nel Creatore, 
- a fargli capire che qualsiasi cosa succeda possono 

contare sempre su di noi, 

 

 

I ragazzi sono lo specchio di noi stessi. Se si sentono amati, 

guidati, protetti e diamo loro un buon esempio, allora anch’essi 

saranno come noi e se non lo sono, cerchiamo di capire il 

perché. I figli devono comprendere che è difficile per i genitori 

chiedere scusa ai propri figli, e altrettanto per i figli chiederlo ai 

genitori. Ma quando c’è un tacito consenso, tacito perdono si 

mette una pietra sopra e si va avanti. 

Il compito di noi adulti è tutto questo!  Più si è anziani e più si 

capisce quanto sia importante dare una base solida ai ragazzi e 

vivere in pace con se stessi e gli altri. 

 

Buon Natale! 
 

Fernand Perpignan – Suiça 

Conselheiro Geral – Expanção Missionária – Ocident 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há dois mil e poucos anos, numa madrugada fria e 

silenciosa, num recanto escondido de Belém, ocorreu um 

acontecimento extraordinário na história da humanidade, 

cuja culminância ocorreu 33 anos mais tarde em 

Jerusalém. Essa história se espalhou pelos quatro cantos 

do mundo, mesmo antes da invenção do jornal, rádio, TV 

e Internet, graças à coragem de inúmeros missionários e 

missionárias.  Mas ainda há pessoas que não a conhecem, 

portanto nós LMS somos convidados a continuar 

testemunhando o Evangelho de Jesus, por exemplos e 

obras, especialmente na acolhida aos migrantes.  

Nasceu para nós um menino,  

esperança de salvação.                                

 O natal nos revela jesus,  

o mistério da libertação. 

Abençoado e Feliz Natal e 
 Venturoso Ano de 2014! 

 
São os votos de  

João Inácio Bremm - Conselheiro Geral de Economia  
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        Nossa Mãe Igreja, no mês de dezembro, nos orienta a 

preparar adequadamente a chegada do Senhor em nossas 

vidas.  

        É um tempo fecundo de bênçãos! Tempo de esperança 

e louvor, pois Deus Pai, na “plenitude dos tempos”, enviou 

seu filho amado ao mundo para que vivamos por Ele.  

       A vinda de Jesus é um presente dos céus para nós. E a 

sua palavra nos convida a segui-lo na prática da busca da 

solidariedade e da justiça. 

 

        Este ano recebemos muitas graças, nossa missão se 

realizou porque acreditamos que a unidade, a oração nos 

proporciona a cada dia vivermos mais unidos, fortalecendo 

assim, o nosso Movimento de Leigos Scalabrinianos. 

Que o nosso Natal seja iluminado pelo Menino Jesus 

e que Deus derrame Paz, Solidariedade, Esperança e 

Bênçãos no Ano Novo. Boas Festas! 

Abraço scalabriniano. 

Maria Conceição de Morais 
Conselheira Geral – Apostolado 

  BOAS FESTAS!
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GREETINGS FROM THE LSM – FATIMA GROUP ADVISER 
Sr. Elizabeth Pedernal, mscs 
 

“Behold, the virgin shall conceive and bear a son, 

and they shall name him Emmanuel, which 

means 

 “God is with us.” 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dear Lay Missionaries, 
  

Christ has come to the world so as to bring us divine grace, that is, the possibility 
of sharing in his life! This is a season of sharing, love, fraternity, peace and hope! 

 
As we rejoice one again and remember the “reason of this Season”, we bear in 

mind the core message of his coming, “to give life and peace to all”. As this is the good 
news that demands from each one a step forward, a perennial exercise of empathy, of 
listening to the suffering and the hopes of others, even those furthest away from me, and 
walking the demanding path of that love which knows how to give and spend itself freely 
for the good of all our brothers and sisters" especially the neediest one. 

 
May this Christmas and New Year bring us the true meaning of Life, Peace, Hope 

and love that we witnessed in our communities, families and mission places through the 
life giving example of Jesus himself who is born this Christmas! 

 
As we end this year, it my joy to be a part of the LSM – Fatima Group as Group 

Adviser from 2011-2013, and as LSM – USA Adviser from 2008-2013. This experience of 
being with the LSM is always an experience of discovery and awe, a learning experience 
from the group of people whom we share our charism.  

 
It is with sincere gratitude that I was with them. Thank you for the love, sharing, 

learning and living!  
 
As I go to the new mission that I am called to do, I am welcoming the two Sisters 

who will take part of the newly created group of Asia, Sr. Rodita Rogador and fro North 
America, Sr. Alma Rosa Huerta Reyes. Good luck and may the Lord bless you!  

 
A Meaningful Christmas and a Blissful New Year!  

 
 

Sr. Elizabeth Pedernal, mscs 
Our Lady of Fatima Group – Adviser 
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Natal 
 

É uma escola de conhecimentos. 

 

É uma universidade para gestar novos rumos para a 

humanidade. 
 

A riqueza de cada recorte que podemos empreender sobre o 

natal, torna-se uma universidade para compreendermos a 
vida. Neles e a partir deles, amplia-se nossa visão de mundo.  
 

Há um humanismo a ser resgatado nos dias em que vivemos.  
 

O NATAL pode ser a chave para se desvelar  

o horizonte  dos caminhos que  

a humanidade deve se direcionar.  
 

Nós  temos a graça de se deixar 

tocar pelo Natal.  

Devemos estar comprometidos  

com essa mística.  

O mundo, decisivamente é produto  

de nossa inserção na sociedade.  
 

Faz parte da missão do cristão  

ser transformador, tendo em vista  
a fraternidade universal.  

Convictos disso  

não há consumismo, ideologias  

ou mesmo filosofias outras  

que anulem o nosso potencial  

profético e apostólico. 

 

Feliz Natal! 
Que as luzes dessa festa  

ilumine os teus passos em 2014! 
 

 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
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4th LSM Fatima Group 
Encounter  

- ASIA GROUP  - 
 

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 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 

Notizie dai gruppi 
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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 
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.   
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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 
Group Adviser – Sr. Rodita Rogador  

 
Congratulations to the newly elected officers of LSM -  ASIA 

 
 

 
 

LSM – Philippines - A Visit to 
ECMI/CBCP 

 

 Last 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. 
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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 Western Union. All throughout the celebration, the 
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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.  

 

To all seafarers in the whole world, the LSMM gives you a big hurray! 

God bless you and your family!    
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LSM – INDIA  
“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 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 
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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 language barrier neither did he have access to 

inform the family members as he did not have any phone number. During one 
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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 OLFG OF ASIA GOES ON DENTAL/MEDICAL MISSION 

 
November 10, 2013 – Dental Mission in 

Blessed Scalabrini Institute in Fairview, 
Quezon City 

 The dental mission was conducted in the 

school, Blessed Scalabrini Institute owned and 
managed by the Scalabrinian Missionary sisters. At 

9:00 a.m.. three dentists who were collaborators of 
the LSM  together with some volunteers performed 

tooth extraction to 18 patients. Ms. Susan Galvez 
was in-charge with the dispensing of medicine 

together with Sr. Maila, an MSCS sister. Later in the 
morning, Sr. Angie Balmes came to see the 

progress of the half-day dental mission in their 
school. There were adults and children who were 

given free dental services. The eighteen (18) 
patients   undergone tooth extraction – some had 

two (2) or more teeth extracted were happy to avail 
of the free service and medicine. Dr. Marinel 

Manuel, Dr. Annabel Cabello and Dr. Jessie 

Balucateng spent half-day on the dental mission 
because the former and Ms. Susan Galvez will be 

flying to Bohol early morning of November 11, 2013 
for a medical mission together with Sr. Antonette 

Jabao, MSCS – Philippine nucleus LSM adviser.  
 Thanks to Mr. Dionisio Manuel for dropping off 

all the dentists and volunteers on their way back 
home. Many thanks also for the sumptuous lunch 

Sr. Cruzeta had served to all of us, the principal of 
BSI, Mr. Ryan Rogador, Teacher Tess and other 

faculty who assisted us in the said dental activity. 
 

November 12, 2013 – Medical Mission to 

Antiquera, Bohol 
 At 9:00 a.m., the three of us, Dra. Manuel, Sr. 

Tonet, Ms. Galvez rode on a white van together with 

Dra. Grace Molina and Ms. Ira Pamat  of Women 
Development Center, and twelve (12) volunteers – 

graduating nursing students from Bohol University. 
We took alternative routes in the mountains because 

because we cannot  pass through the main road due 
to destroyed bridges and  numerous landslides. 

Travel time was a bit longer than expected. We 
prayed along the way because it was raining due to 

typhoon Zoraida. Everybody was quiet as we passed 
by the areas where landslides occurred and many 

houses totally wrecked by the earthquake. 
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 At 11:30 a.m., we arrived on the site and 
hurriedly started the medical mission. We have to 

move fast because the area has no electricity and we 
have to be back to the city before night time. 

Everybody was cooperative even the people who had 
waited for us. There were two hundred (200) patients 

who benefited the medical mission, young and old, 
women and children and even the elderly who needed 

maintenance medicines. Lots of vitamins were given 

to children and lactating mothers, senior citizens and 
we even distributed toothpastes and candies for the 

children. We had lunch at 2:00 p.m. which was 
served by the kind-hearted folk. As we had the 

mission, we encountered aftershocks of intensity 5 
earthquake but it did not hinder us for continuing our 

work. We know, we had little to offer compared to 
others who were so generous but as we see the 

happy faces of the people especially the children, 
deep in our hearts we became part of them during 

those times that they needed some physical support 
by our presence. We spent four (4) days in Bohol 

assessing the many damages the earthquake had 
created, the different heritage churches that 

collapsed, the many beautiful houses that toppled 

down, the schools, hospitals and buildings and even 
the beautiful chocolate hills. And not to forget the 

lives of people who were also lost, the memories of 
the Bohol earthquake will always be a history to us. 

Yet, there is hope for everyone, a new life again with 
God Almighty. And to all the generous sponsors, 

benefactors and donors, the doctors and lay 

volunteers, to Sydenham laboratory who donated 

medicines and Lamoyan for the toothpastes, God will 
be the one to repay you. 
 

 

November 14, 2013 – We went to a place named 
JJs Seafood Village where we donated boxes of 

medicines  to Mr. Nisil C. Comique, an ex-semiarian, 
who will be sending it to Leyte victims. 

 
December 22, 2013 – Packing up of some items 

like candies, biscuits, toys and clothes for gift-giving. 
 

 
December 23, 2013 – At exactly 2:00 p.m. – Dr. 

Manuel,  Mr. Dionisio Manuel, the MSCS sisters, Sr. 
Tonet and Sr. Lin and Ms. Susan had a gift-giving 

activity to some 55 street children and 15 adults. 
They were the beneficiaries of some toys and clothes 



 33 

given by Ms. Wendy Koh of Singapore, one of LSM 
collaborator thru Ms, Sisi Sukiato, the Coordinator of 

OLFG of Asia. The children happily lined up to get their 
share of a pre-christmas gift. Some, adults also were 

given clothes like t-shirts and pants. To all our 
benefactors and donors, this gift-giving activity will not 

materialized without your support, to you we THANK 
YOU FROM THE BOTTOM OF OUR HEARTS. MAY GOD 

BLESS YOU AND YOUR FAMILY.... MERRY CHRISTMAS 

AND A PROSPEROUS NEW YEAR,  FELIZ NAVIDAD, BOUN NATALE, FELIZ 
NATALE!...... 
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PER UN NATALE DI CONDIVISIONE E FRATERNITA’ 
Giuseppe Morsia  

Nucleo Madre Assunta Piacenza 

 

Eccoci arrivati alla fine di un nuovo anno  e a celebrare ancora una volta il 
Santo Natale, l’attesa di quel Dio che si è fatto bambino per noi e per la 

nostra salvezza. 
Il saluto che corre in questi giorni sulle labbra di tutti è “Buon Natale! Auguri 

di buone feste natalizie!”. Nella società attuale, non è un natale di gioia, di 
pace e d’amore per tutti, facciamo dunque in modo che lo scambio degli 

auguri non perda il suo profondo valore religioso, e la festa non venga 
assorbita dagli aspetti esteriori, che non toccano le corde del cuore. 

Certamente, i segni esterni sono belli e importanti, purché non ci distolgano, 
ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale nel suo senso più vero, quello sacro e 

cristiano, in comunione con tutti i fratelli e le sorelle del mondo, che come noi 

aspettano la venuta del Signore, soprattutto quelli più poveri , abbandonati, 
che vivono la loro quotidianità fatta di guerre e di ingiustizie sociali, quelli che 

sono lontani dalla patria, dalla famiglia, quelli che hanno fame e sete oltre che 
di giustizia e di pace anche di pane e acqua e che per sopravvivere sono 

costretti ad emigrare. 
In questo Natale non posso fare a meno di pensare a tutti  i migranti 

dell’Africa del medio oriente che per sfuggire alla guerra o alla fame hanno 
abbandonato il loro Paese in cerca di un pezzo di pane e di speranza in un 

futuro migliore e dopo aver percorso, magari a piedi o con mezzi di fortuna, 
sono arrivati sulle sponde di un mare per loro pieno di speranza al cui 

orizzonte intravvedevano una vita migliore e poi invece si è trasformato in un 
orizzonte  spesso di morte per loro e di lacrime per le loro famiglie rimaste al 

paese natio. 
Che Natale sarebbe per noi se non fossimo solidali con tutti questi nostri 

fratelli e sorelle che piangono o sono morti. Il Cristo è venuto per portare la 

pace, la salvezza, a dirci che Dio è Padre e che noi siamo tutti fratelli, che Dio 
è amore e che noi dobbiamo amarci con lo stesso amore con cui lui ci ama. 

Se penso a tutte le bare che abbiamo 
visto in un solo giorno nell’angar 

dell’aeroporto dell’isola di  Lampedusa 
mi si stringe il cuore e mi fa pensare 

che anche il Natale non è per tutti 
uguale. 

Mi risuonano ancora nelle orecchie le 
accorata domanda di Papa Francesco 
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nella sua omelia dell’8 luglio a Lampedusa: “Adamo dove sei?...Caino dov’è 
tuo fratello?”. Sento che queste domande Papa Francesco le ha rivolte a 

ciascuno e sento che in questo Natale   mi interpellano nuovamente tanto che 
vorrei porle  alla  mia e vostra meditazione davanti alla grotta di Betlemme. 

«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il 
peccato. «Dove sei Adamo?». E Adamo è un uomo disorientato che ha perso il 

suo posto nella creazione perché crede di diventare potente, di poter 
dominare tutto, di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo 

si ripete anche nella relazione con l’altro che non è più il fratello da amare, 

ma semplicemente l’altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio 
pone la seconda domanda: «Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere 

potente, di essere grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena 
di sbagli che è catena di morte, porta a versare il sangue del fratello! 

Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! 
Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al 

mondo in cui viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato 
per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. E quando 

questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie 
come quella a cui abbiamo assistito. 

«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue 
grida fino a me, dice Dio. Questa non è una 

domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a 
me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e 

sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per 

trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un 
posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma 

hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano 
comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le loro voci 

salgono fino a Dio!. Ho sentito, recentemente, uno di questi fratelli. Prima di 
arrivare qui sono passati per le mani dei trafficanti, coloro che sfruttano la 

povertà degli altri, queste persone per le quali la povertà degli altri è una 
fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto! E alcuni non sono riusciti ad 

arrivare.  
««Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? … Anche oggi 

questa domanda emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi 
fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non 

c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il 
sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si 

sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità 

fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del 
servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: 

guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo 
“poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con 

questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che 
ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa 

vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione 
del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta 

alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione 
siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla 

sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro! 
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La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili 
senza nome e senza volto.  

«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due domande che Dio 
pone all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini 

del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei 
che ci ponessimo una terza domanda: «Chi 

di noi ha pianto per questo fatto e per fatti 
come questo?», Chi ha pianto per la morte 

di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto 

per queste persone che erano sulla barca? 
Per le giovani mamme che portavano i loro 

bambini? Per questi uomini che 
desideravano qualcosa per sostenere le 

proprie famiglie? Siamo una società che ha 
dimenticato l’esperienza del piangere, del 

“patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di 
piangere! Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: 

«Rachele piange i suoi figli… perché non sono più». Erode ha seminato morte 
per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone. E questo 

continua a ripetersi… Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è 
rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere 

sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, 
anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che 

aprono la strada ai drammi come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi 

nel mondo? 
Cchiediamo perdono per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti 

chiediamo Padre perdono per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio 
benessere che porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro 

che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che 
conducono a questi drammi. Perdono Signore! 

Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: «Adamo dove sei?», 
«Dov’è il sangue di tuo fratello?».  

Per  noi credenti la celebrazione del Natale rinnova la certezza che Dio è 
realmente presente con noi, ancora “carne” la carne dei nostri fratelli” . 

 

Questo il mio augurio: contempliamo e 
viviamo questo Mistero nella 
celebrazione dell’Eucaristia, centro 
del Santo Natale; lì si rende 
presente in modo reale Gesù, vero 
Pane disceso dal cielo, vero 
Agnello sacrificato per la nostra 
salvezza e noi Lo possiamo 
incontrare adesso, in un «oggi» 
che non ha tramonto nei nostri 
fratelli. 
 

Buon Natale ! 
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Il „Mercatino di Natale‟ di San Gallo 

 

Progetti del Gruppo San Giuseppe 
 

Dalla riunione tenutasi dal gruppo San Giuseppe a Reggio Calabria si è stabilito 
quanto segue: 

 
Progetti a lungo termine 

 
Affinché si possa intraprendere un cammino che sia consono al carisma 

scalabriniano è essenziale che si conoscano i documenti del movimento. Quindi i 
Nuclei si impegnano ad organizzare riunione puntando sui seguenti aspetti: 
 

- Direttive operative e Regolamento di vita 
- Formazione (purtroppo fino ad oggi abbiamo solo la traduzione del 1° volume,  

ne seguiranno gli altri due) 
 

Inoltre si lavorerà ancora affinché si arrivi ad uno statuto sociale e al 

riconoscimento ufficiale dei LMS da parte della Chiesa. 

 

    Progetti a breve termine 

Ogni Nucleo si organizzerà per portare avanti, secondo le proprie necessità, un 

discorso partendo dalle seguenti linee generali: 

 

- Creare progetti in sintonia con le realtà locali, e secondo il progetto pastorale 

della chiesa locale e della Congregazione MSCS. 
- Cooperare a livello locale tramite scambi di esperienze con altri gruppi. 

- Creare una pastorale di attenzione al migrante entro le proprie parrocchie. 
 

Il Gruppo San Giuseppe deve essere consolidato e di conseguenza sono tutti 

invitati a rafforzare i propri Nuclei, senza dei quali non si ha ragione di esistere. 
 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un FELICE NATALE con l’augurio che il 

prossimo anno, con l’aiuto di Dio, avremo un incremento maggiore dei nostri 

Nuclei.   

Fernand  
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REPORTAGE DA INCONTRO  NUCLEI LMS Italia REGGIO 

CALABRIA 22-24 Novembre 2013 
 

L’incontro ha visto la 
partecipazione di  alcuni 

componenti dei tre nuclei ad oggi 
presenti in Italia: Piacenza, Roma 

e Reggio Calabria, del 
responsabile del gruppo 

S.Giuseppe, Fernand Perpignan e 
di alcune suore mscs che ci 

accompagnano   per  scambiarsi le 
proprie esperienze sulle attività e 

sul cammino svolto in quest’anno 
e organizzarsi per la 

programmazione del nuovo anno. 
Abbiamo iniziato l’incontro in 

preghiera chiedendo allo Spirito santo di guidarci e di aumentare la 

comunione tra noi. Poi  per partire dalla concretezza abbiamo visto un video 
sull’aggiornamento della situazione migratoria in Italia e Europa e le sfide 

attuali  che presenta a noi come laici scalabriniani .Poi abbiamo cominciato a 
riflettere  sul carisma scalabriniano e il nostro ruolo nel Movimento Laici 

missionari scalabriniani insieme con Giuseppe Morsia, vice coordinatore 
generale del Movimento e a pensare come programmare le nostre attività 

dell’anno secondo le linee guida del documento finale dell’Assemblea generale 
dell’anno scorso. Importante la condivisione dei nostri lavori con i volontari 

del centro d’ascolto migranti che hanno voluto partecipare e conoscere meglio 
il Movimento. 

Il giorno dopo bella gita a Scilla e  Messa insieme alla parrocchia dei migranti  
con alla guida  padre Franco, missionario scalabriniano  con un bel coro 

multietnico. 
Gli intervalli sono stati allietati dalla calorosa accoglienza dei nostri amici del 

nucleo di Reggio Calabria con  belle passeggiate sul  lungomare  con il sole  e 

la temperatura ancora tiepida e sullo sfondo l’Etna con la neve che ogni tanto 
emetteva nuvole di fumo, la sera cena in trattoria casareccia con specialità 

locali. 
 E’ stato importante ritrovarsi a condividere in modo periodico le nostre 

esperienze con i nostri fratelli e sorelle di cammino, rafforzare   la  sensazione 
di essere parte di un Movimento che è la risposta attuale  alla chiamata ad un 

carisma comune, quello del  servizio ai migranti   nei quali  incontriamo Gesù 
Cristo, luce, vita e stimolo per la nostra vita. Abbiamo ribadito  l’esigenza di 

continuare ad alimentare il nostro  rapporto in modo costante e periodico 
come  sorelle e fratelli che si aiutano nell’essere  fedeli a questa chiamata così 

importante per noi e la società attuale. Abbiamo capito quanto sia importante 
-creare nuove occasioni di sensibilizzazione alla realtà dei migranti e 

dell’impegno nel carisma  
 

 



 39 

 

                LMS -  Nucleo di Reggio Calábria - Itália 
 

                                                                        Programma per l’anno 2013-14 

 
  L’obiettivo primario di quest’anno è consolidare il piccolo nucleo esistente e 

coinvolgere alcuni dei volontari del Centro d’ascolto “Scalabrini”, simpatizzanti 

e che hanno partecipato all’incontro nazionale  tenuto  qui a Reggio C. nei 
giorni  22-23-24 novembre. 

 
Ci riuniremo presso la casa delle suore nelle date  seguenti:  

 
1)  Mercoledì 18 dicembre : introduzione di Rita sullo spirito che ha 

favorito la nascita del centro d’ascolto; 

  valutazione dell’incontro nazionale LMS e presentazione del percorso  

formativo dell’anno 

     2)mercoledì  22 Gennaio       :Storia della migrazione a cura di Eleonora,  
3)  Mercoledì 26 febbraio   : Abramo, l’arameo errante 

4)  Mercoledì 12 marzo      : La figura di Scalabrini a cura di Rosa   

5)  Mercoledì 9 aprile     : Mosè e l’esodo  

6) Mercoledì  28 maggio : Ruth la straniera  

7) Domenica ultima di giugno: incontro conclusivo a Gambarie oppure a 

Bova 

 

Lo studio del manuale di formazione si intende affidato all’impegno 

personale e in ogni incontro , a turno, uno del gruppo farà una breve 

riflessione su quanto acquisito. 

 

Per la questione “Economia”, abbiamo rinnovato l’impegno, che stavolta 

cercheremo di mantenere , di versare una quota libera ad ogni incontro 

di formazione. 

 

Ovviamente ci saranno altri tradizionali impegni, quali il Natale 

multietnico, la Giornata internazionale dei migranti , la Festa dei popoli, 

la scuola d’italiano,… 
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Nucleo LMS Madre Assunta – Piacenza - Itália 
 

Apri 
i nostri occhi Signore, 
perché possiamo vedere Te 
nei nostri fratelli e sorelle. 
 
Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, 
di chi è oppresso 
e di chi è straniero. 
 
Apri il nostro cuore, Signore 
perché impariamo ad amarci  gli uni gli altri 
come tu ci ami. 
 
Fa che diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 
nel tuo nome, 
un piccolo segno, 
un germoglio di speranza, 
sentinelle della luce 
per scaldare e rischiarare la notte di Natale. 
 
Amen  
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Nucleo St. Othmar, San Gallo (Svizzera) 

 

Pranzo di Natale 
 

 

Con grande gioia hanno partecipato al nostro tradizionale pranzo di Natale 

gli emigrati italiani di san Gallo. Le suore e i LMS sono rimasti molto 

soddisfatti dell‟atmosfera che si è riusciti a creare infondendo nei cuori il 

sapore di una bontà natalizia. A rallegrare l‟atmosfera ci ha pensato suor 

Jolanda che ha preparato dei canti. La lettera di Natale dei LMS ha toccato 

molti animi infondendo loro una spinta a fare di meglio ed ad amare di 

più. 

Avremmo voluto che la magica atmosfera si potesse prolungare molto di 

più, ma il suo ricordo rimarrà in noi per sempre. 

Ringraziamo di 

cuore tutti coloro 

che hanno reso possibile questo 

incontro e ringraziamo in particolar 

modo: 

- Angela, che con la sua pazienza 

e perseveranza  

prepara pranzi magnifici;  

 

- Marisa, che è sempre presente 

agli incontri del martedì con gli 

anziani dando un valoroso 

contributo nel servire le bibite; 

 

-Antonietta, che aiuta sempre dove ce n‟è di bisogno; 

 

-Felicetta, che nonostante i suoi malanni aiuta incondizionatamente e ringraziamo 

anche suo marito che saltuariamente apporta un valido contributo alle nostre 

iniziative. 

 

-Carla, che prepara splendidi dolci che vengono apprezzati moltissimo da tutti. 
 

In occasione di questo pranzo Natalizio i 

partecipanti hanno reso omaggio a Fernand con 

un regalo: un cestino pieno di bontà culinarie, 

che lui sorpreso ha accettato con commozione. 

 

Grazie di cuore a tutti e che Dio santifichi le 

vostre Feste 

 

LMS San Gallo 
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 Natale 2013  
 
 
 

 

 

 
“La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati la nostra paura più 

profonda è di essere potenti oltre misura. È la nostra luce, non il nostro buio 

che ci fa paura. Noi ci chiediamo: "Chi sono io per essere così brillante, così 

grandioso? Pieno di talenti, favoloso?" In realtà chi sei tu per non esserlo? Tu sei 

un figlio di Dio. Se tu voli basso, non puoi servire bene il mondo. Non si illumina 

nulla in questo mondo se tu ti ritiri, appassisci. Gli altri intorno a te non si 

sentiranno sicuri. Noi siamo nati per testimoniare la gloria di Dio dentro di noi. 

Non soltanto in qualcuno, ma in ognuno di noi.  

 

Nel momento in cui noi 
permettiamo alla nostra luce 

di splendere. Noi 
inconsciamente diamo agli 
altri il permesso di fare lo 

stesso. Nel momento in cui noi 
siamo liberi dalla nostra paura. 

La nostra presenza stessa, 
automaticamente,  

libera gli altri.”  
-- Nelson Mandela  

 
 

Che l’accoglienza della Luce che viene con il Natale ci aiuti 

ad essere luce che splende e strumento di liberazione per 

altri.  

Tanti auguri da  
Cinzia Sabbatini e famiglia 
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La luce guardò in basso 

E vide le tenebre: 

“Là voglio andare” disse la luce. 

La pace guardò in basso 

E vide la guerra: 

“Là voglio andare” disse la pace.  

L’amore guardò in basso 

E vide l’odio: 

“Là voglio andare” disse l’amore. 

Così apparve la luce 

E inondò la terra; 

così apparve la pace 

e offrì riposo; 

cosi apparve l’amore 

e portò la vita. 

“E il verbo si fece carne 

E dimorò in mezzo a noi” 
 

Questo è il mistero del Natale... 

 

 

Con l’augurio  

che il Vostro  Natale  

sia colmo di luce, pace e amore….. 
 

Natale 2013! 
 

 
Un abbraccio da Nadia, Giuseppe, Maria Paola, Marie Therese, Clement, Maria  

e da tutto il  Gruppo Madre Assunta di Piacenza - Italia 
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NÚCLEO BOM SAMARITANO DE BENTO GONÇALVES 
 

Nosso núcleo atualmente está quase que totalmente envolvido em suas 

atividades pastorais em prol dos migrantes que estamos recebendo em nosso 

Município desde 2011. Desde esta data, agora, todo dia chegam mais. São os 

nossos irmãos haitianos. 

O primeiro grupo era formado por 11 (onze pessoas), hoje são cerca de 

800 (oitocentos). A maior dificuldade destes migrantes tem sido a 

comunicação em língua portuguesa. A maioria fala a língua nativa “crioulo” ou 

francês. 

Para superar as dificuldades, estão sendo oferecidas aulas de português 

organizadas pela Coordenação do Núcleo juntamente com a Pastoral da 

acolhida da paróquia Santo Antônio, são duas salas, todas as segundas-feiras 

com a presença dos membros do núcleo auxiliando os professores na logística 

e após as aulas a entrega de alimentos, sendo dois grupos com diferente 

formação, no grupo mais avançado temos alunos com formação superior 

como: advogado, arquiteta, professores etc. Também estão ministrando aulas 

aos haitianos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em Bento 

Gonçalves RS. 
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De acordo com uma professora voluntária que ministra aulas de 

português, junto ao bloco do Edifício da Paróquia, Fernanda de Araújo, eles 

são bem educados e tem muita vontade de aprender. Começamos ensinar 

pelo básico, pelos cumprimentos. O material que usamos vai desde figuras a 

vídeos. A maioria quer crescer-nos diversos setores em que atuam entre eles 

construção civil e indústria, mas ressalta que a sobrevivência é dificultada 

pelo alto  custo de vida da cidade 

No dia 23 de dezembro, 

ocorre na matriz Santo 

Antônio, às 20 horas, a 

celebração do Natal dos 

migrantes haitianos, data em 

que a menina Valeska, de 

seis meses fará o papel de 

menino Jesus e será  

batizada. 

Após a celebração os 

migrantes receberão um 

panetone cada um, doado por algumas padarias 

da cidade, pelos Leigos Missionários 

Scalabrinianos e pessoas solidárias da cidade. 

A cidade está ciente deste evento 

divulgado nas celebrações, através de panfletos 

e pela rádio Viva de nossa cidade, onde foram 

convidados: o leigo João Aristides e o Padre 

Adelar Baruffi para uma entrevista no dia 07 de 

dezembro. 

Na reportagem foi salientado o trabalho do 

leigo Scalabriniano em nossa cidade referente à 

acolhida e orientação aos migrantes. 
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APRESENTAÇÃO NO II 
SEMINÁRIO DO FÓRUM 
PERMANENTE DA MOBILIDADE 
HUMANA RS 
 

Nos dias 7 e 8 de novembro 

de 2013 aconteceu no Salão 

Nobre da Faculdade de Direito da 

UFRGS em Porto Alegre, o II 

Seminário do Fórum Permanente 

da Mobilidade Humana RS com o 

tema: Direitos humanos, políticas públicas e migrações transnacionais no 

Brasil. O núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves, LMS, participou com o 

relato do trabalho junto aos haitianos da mesma cidade.  O público teve 

participação e questionamento, como também se fizeram presentes quatro 

haitianos estudantes em Porto Alegre, que também participaram das reuniões 

com os haitianos em Bento Gonçalves. 

 

 

BATIZADO DE UMA HAITIANA 

 

 

No dia 17 de 

dezembro,  na Igreja Santo 

Antônio de Bento Gonçalves, 

aconteceu  o batizado da 

segunda haitiana nascida em 

Bento Gonçalves  chamada  

Vitória. Os padrinhos foram 

João Aristides coordenador 

do Grupo Cristo Rei e Salete 

de Oliveira Coordenadora do 

Núcleo Bom Samaritano. O batizado foi organizado e realizado com a ajuda 

dos integrantes do núcleo e dos padres da Paróquia Santo Antônio. 
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NATAL DA SOLIDARIEDADE! 
 

 

Estimados (as) amigos (as)! 
 

“Nosso carisma é acolher o 
migrante necessitado” 

Os Leigos Missionários 
Scalabrinianos do Colégio Medianeira 
estão preparando a Celebração do 

Natal dos migrantes haitianos para o dia 23 de dezembro às 
20horas  no Santuário Santo Antônio, neste dia será batizado, o 
primeiro bebê, haitiano nascido em Bento Gonçalves, hoje com 

seis meses, que também representará o Menino Jesus na 
Celebração. 

Toda a comunidade está convidada para participar desta 
missa, preparada e animada pelos haitianos. 

Após a celebração, os haitianos receberão um panetone. 
Se você se sentir tocado(a) por esta ação solidária, participe 

doando um panetone, torne concreto seu desejo espiritual de 
ajudar alguém neste Natal. 

A doação pode ser entregue no dia 12, ou 19 de dezembro na 
celebração Eucarística das 18horas  na Igreja  Sto. Antônio, ou na 
Secretaria Paroquial durante horário de expediente para a 
secretária Glaucia, ou na biblioteca da escola para a Ir. Jolsema. 

Desde já agradecemos. 
Que Deus abençoe e proteja sempre sua família. 
 

 
Um grande abraço, 

FELIZ NATAL! 
Ir. Jolsema 

Bento Gonçalves, 12 de dezembro de 2013 
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             Reunião e Encontro LMS do Grupo Cristo Rei em Canoas/RS 
 

No dia 19 de Outubro de 2013, os LMS do Grupo Cristo Rei juntamente com 

suas assessoras se reuniram no Centro Social Madre Assunta em Canoas/RS, 
para uma Assembléia Geral do Grupo Cristo, também tivemos a participação 

da Superiora Provincial Irmã Maria do Rosário Onzi. Neste encontro todos os 
Núcleos presentes         (Anta Gorda, Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Bento 

Gonçalves) se apresentaram  trazendo seus relatórios de atividades 
realizadas, bem como o relato de como cada núcleo se encontra em relação 

ao estudo dos livretos de formação. 

 

.II Seminário do Fórum Permanente da Mobilidade Humana do RS. 
 

Nos dias 07 e 08 de Novembro de 2013, ocorreu o II Seminário do Fórum 

Permanente de Mobilidade Humana do RS com o Tema: “Direitos Humanos, 

Políticas Públicas e Migrações Transnacionais no Brasil”. Neste encontro 
participaram representantes da Sociedade Civil e Governamental, bem como 

a participação das Irmãs MSCS e de LMS. 
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Seminário da Ação Social 
 

No dia 30 de Novembro de 2013 no Teatro Dante Barone na Assembleia 

Legislativa do RS, ocorreu o Seminário da Ação Social “O cuidado da Vida e a 
Ação Social”. Além de muitas representações neste evento, também se 

faziam presentes as Irmãs MSCS e LMS. A temática deste Seminário da Ação 
Social abordou as estratégias de promoção da dignidade e dos direitos da 

pessoa; Estruturas de Proteção Social, situações de vulnerabilidade; 
Adequação da ação social da Igreja e às demandas da sociedade. 

 

 

Marlene Dietrich da Silva - LMS 

Núcleo João Batista Scalabrini – Alvorada/RS 

Conselheira do Apostolado Grupo Cristo Rei 
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Que neste Natal, 
 

eu possa lembrar dos que vivem em guerra, 

e fazer por eles uma prece de paz. 
 

Que eu possa lembrar dos que odeiam, 

e fazer por eles uma prece de amor. 

 

Que eu possa perdoar a todos que me magoaram, 

e fazer por eles uma prece de perdão.  

 

Que eu lembre dos desesperados, 

e faça por eles uma prece de esperança. 

 

Que eu esqueça as tristezas do ano que termina, 

e faça uma prece de alegria. 

 

Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor, 

e faça por ele uma prece de fé. 

 

Obrigada Senhor 

Por ter alimento, 

quando tantos passam o ano com fome. 

Por ter saúde, 

quando tantos sofrem neste momento. 

Por ter um lar, 

quando tantos dormem nas ruas.  

Por ser feliz, 

quando tantos choram na solidão. 

Por ter amor, 

quantos tantos vivem no ódio. 

Pela minha paz, 

quando tantos vivem o horror da guerra. 

 

Feliz Natal  

e um próspero  

Ano Novo! 
 

Salete Terezinha  

Del Sant de Oliveira 

Coordenadora do Núcleo  

Bom Samaritano 
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Jesus esta nascendo 

 abri-mos nosso coracao  

a sua chegada.  

 

Quero desejar um abençoado Natal!  

Que o menino Jesus venha trazendo muita Paz, Amor, 

Harmonia.  

Saúde para que o Novo Ano seja repleto de coisas 

 positividas, de carinho e muita dedicação pelo Carisma 

Scalabriniano. 

Que seja muito eluminado para que em nossas Missões 

possamos dar sempre esse exemplo da acolhida especial 

pelos migrantes espalhados por este mundo, em que 

vivemos, que a Luz do Espirito Santo nos elumine  e 

esteje sempre aceza essa chama. 

Como Scalabrini Madre Assunta e Padre Marcheti sempre 

estiveram firme em suas decisões e em sua legacia de 

fazer o bem pelos mais pobres e sem voz . 

 

Votos que esta epoca Natalicia seje muito especial para 

todos e suas famílias.   

Minha prece e um  abraço cheio de carinho. 

 

Feliz Natal e ano 2014! 

Adilia  
 Joanesburgo – África do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=joanesburgo&sa=X&rlz=1C1PRFC_enBR523BR523&espv=210&es_sm=93&biw=1920&bih=935&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=_cK4UsuINMfSkQfyl4BQ&ved=0CDcQqAI
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Mensagem de Natal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, 

possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo, pois 

Ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência. 

 

Feliz Natal e um Ano Novo  

cheio de amor, paz, humildade, 

 amizade e sabedoria! 

 

 

 
Salete de oliveira 

Coordenadora do Núcleo Bom samaritano 

Grupo cristo rei 
 

 

Vitória, segunda criança haitiana nascida em Bento Gonçalves 
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E OS ANJOS 

PROCLAMAVAM 

GLÓRIA 

 
GLÓRIA! NÃO 

EXISTE NINGUÉM 

QUE NÃO A ALMEJE! 

E QUANTOS HÁ QUE 

A PROCURAM... 

 

 

 

 

 

 
Em uma noite fria e silenciosa, pelas montanhas e campos de Judeia, 

ecoou um cântico sonoro e festivo, trazendo uma mensagem para a 

humanidade: “Glória a Deus no mais alto dos Céus, e paz na Terra aos 
homens , objeto da boa vontade de Deus” (Lc 2,14)! Ao longo dos tempos, 

em cada Natal os lábios dos fiéis repetem este hino, enquanto seus corações 
sentem-se, mais uma vez, pervadidos, pela s harmonias celestiais que 

impregnaram aquela noite Santa em que o “Verbo se fez carne e habitou 
entre nós” (Jo 1,14). 

Pelos séculos vindouros, a Igreja jamais cessará de recordar a jubilosa 
homenagem que os coros dos Anjos prestaram ao Deus Menino, nascido em 

Belém: “Glória a Deus no mais alto dos Céus”. 
Deus é o único Ser que merece toda a glória. Neste Natal, unamos as 

vozes de nossos corações aos cânticos angélicos e aproximemo-nos do 
Presépio onde repousa o Divino Infante para render-Lhe nossa adoração. 

Confessemos nossa contingência e reconheçamos sua infinita grandeza, que 

se dignou assumir nossa carne para tornar-nos partícipes de sua glória por 
toda eternidade!   

 

Antonio Caetano Caltabia 
Coordenador Grupo Nossa Senhora Aparecida 

Conselheiro Geral – Formação.  
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Natal Somos Nós! 

 

Natal somos nós quando decidimos nascer de novo,  

a cada dia, nos transformando.  

Somos o pinheiro de natal quando resistimos  

vigorosamente aos tropeços da caminhada.  

Somos os enfeites de natal quando nossas virtudes,  

nossos atos, são cores que adornam. 

 Somos os sinos do natal quando chamamos,  

congregamos e procuramos unir. 

 Somos luzes do natal quando simplificamos  

e damos soluções. 

 Somos presépios do natal quando nos tomamos  

pobres para enriquecer a todos.  

Somos os anjos do natal quando cantamos 

 ao mundo o amor e a alegria.  

Somos os pastores de natal quando enchemos 

 nossos corações vazios com  

Aquele que tudo tem. 

 Somos estrelas do natal quando  

conduzimos alguém ao Senhor.  

Somos os Reis Magos quando damos o que  

temos de melhor, não importando a quem. 

 Somos as velas do natal quando distribuímos 

 harmonia por onde passamos 

 Somos Papai Noel quando criamos lindos 

 sonhos nas mentes infantis. 

Somos os presentes de natal quando somos  

verdadeiros amigos para todos.  

Somos cartões de natal quando a bondade 

 está escrita em nossas mãos.  

Somos as missas do natal quando nos  

tomamos louvor, oferenda e comunhão. 

 Somos as ceias do natal quando saciamos de pão, 

 de esperança, qualquer pobre do nosso lado.  

Somos as festas de natal quando nos  

despimos do luto e vestimos a gala.  

Somos sim, a Noite Feliz do Natal,  

quando humildemente e conscientemente,  

mesmo sem símbolos e aparatos, 

 sorrimos com confiança e ternura 

 na contemplação interior de um natal perene  

que estabelece seu Reino em nós.  

Feliz Natal!!! 
 

Lucia Bamberg 

Curitiba - PR 

http://www.mensagenscomamor.com/datas-especiais/mensagens_de_natal_amizade.htm
http://www.mensagenscomamor.com/datas-especiais/mensagens_de_natal_amizade.htm
http://www.mensagenscomamor.com/datas-especiais/mensagens_de_natal_amizade.htm
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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. 
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The 4th LSM Fatima Group Assembly 
(North America) 

 
 
 

The LSM Our Lady of Fatima Group held the 
Fourth Assembly face to face with the First LSM 

Assembly of Mexico Nucleus. It was held on December 

5-8, 2013 at the Centro Madre Assunta, Tijuana 
Mexico.  This Assembly serve as a historic milestone 

for the  LSM Fatima Group as it formally formed as 
one separated from Asia. The LSM - North America 

Group covers Canada, Mexico and USA.  In 
accordance with the theme of the 4th General 

Assembly held last September 2012 in Piacenza, Italy, 
the Assembly adopted the same theme: “The visibility 

of the charism in the life and mission of the Lay 
Scalabrinian Missionaries”. As of July 2010 at the 3rd 

Our Lady of Fatima Assembly, it had been decided 
that the group will be divided into the North America 

and Asia Fatima in order to fit better the particular 
needs of the nuclei and to overcome the geographic 

challenge.  

 
The Assembly delegates  were coming from Canada - Odilla De Souza 

and Dorothy Pires;  USA, Nerissa Allegretti and Patricia Garcia and Mexico; 
Mary Galvan; Esmeralda Siu and Enrique Verdugo Robles with 7 other Mexico 

observers and initiating members.  The presence of the General Coordinator, 
Pablo Klin Karlotto marked a very significant role  especially in the area of 

organization of the new Group it was also grace with the presence of Sr. 
Elizabeth Pedernal, MSCS, LSM-USA Nucleus Adviser and Provincial Adviser 

for LSM-OLF Group; Sr. Diane De Carli, MSCS LSM- Canada Adviser; Sr. 
Adelia Contini, Director of the Center; Sr. Anete Tonial; Sr. Salome Limas 

Huichapa , Sr. Maria del Rosario Cruz, Moreno, and Nov. Vineetha Vincent 
Jaseentha.  
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One of the 
highlights of 

Assembly is the 
conference on 

Migration on church 
Perspective which 

was delivered by His 
Excellency, 

Archbishop Rafael 

Romo Munoz, DD, 
Archbishop of 

Tijuana and Dr. 
Olivia Ruiz who shared about her expertise on the reality of Migration in 

Mexico-USA being a sociologist and researcher.  The day continued with the 
round table discussion and plenary focusing on the role of LSM and embracing 

the Scalabrinian Spirituality in the countries  where they are present. This put 
them into a challenge in consolidating their action as one body.  The day 

ended with the exposure of the delegates to the border where deportees were 
sent and welcome by the LSM-Mexico and volunteer workers.  
 

 
 
 
 

We thank the Lord 
for the Blessing and 
grace of this 
Assembly which is 
another milestone of 
partnership between 
the MSCS & LSM.  

 
 
 
 

 
 
 

The remaining days were all organization meeting and election of the new officers that will lead 
the new group: The following were named in the LSM North American Group Leadership:  

Coordinator:   Mary Galvan 
Assistant Coordinator:  Nerissa Allegretti  

(Gen. Counselor for Mission Expansion & North America) 
Counselors:   
Formation     - Odilia D’Sousa (Canada); 

             Communication and Apostolate   - Enrique V. Robles  (Mexico)  
             Finance      - Patricia Garcia  

Mission Expansion    - Nerissa Allegretti 
 Group Adviser    – Sr. Alma Rosa Huerta Reyes, mscs 
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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  

 
 

 
 

 

 
 

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.  
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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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Núcleo LMS- Luz Divina 
 

 

No dia 22 de dezembro de 2013 os leigos 

Missionários Scalabrinianos do Núcleo – Luz 

Divina de Caldas Novas, reuniram-se para 

propor data do primeiro encontro de 2014, 

confraternizar, rezar em agradecimento ao ano  

que se finda. 

Foram muitas as alegrias colhidas na 

caminhada deste ano. Também a motivação 

para que possamos revigorar nossas forças e 

renovar a esperança. 

A oração  levou o grupo a rezar, meditar e se comprometer a partir do texto do 

evangelho de Lucas “ Magnificat  (Lc.1,46-56)”. Com a leitura orante. 

 

Temos dois grandes desafios para o Núcleo no ano de 2014, reorganizar a pastoral 

dos migrantes, acolher a assembleia Regional do Serviço de Pastoral dos Migrantes 

e investir na formação dos membros do núcleo. 

O primeiro encontro do ano ficou agendado para o dia 02 de fevereiro de 2014. 

 
José Aníbal Lima 

Coordenador 

 

Irmã Maria Divina F. de Oliveira 
       Assessora Geral LMS 
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É tempo de comemorar... 
 

Que neste Natal aquela magia guardada durante todo o ano esteja presente nos 

corações daqueles que festejam o amor. Que não apenas seja uma comeração, mas 

um início para uma nova geração. O Natal simboliza nova vida, pois nele 

comemoramos o nascimento do Homem que modificou a nossa maneira de ver o 

mundo. Trazendo-nos amor e esperança. 

Que neste natal sejam confraternizados todos os desejos de um mundo melhor. Que 

todos estabeleçam um novo vigor de humanidade. E que nada seja mais forte do 

que a união daqueles que brindam o afeto entre eles. 
  

É Tempo de Renovar... 
 

Que esse dia do Natal seja muito mais que ganhar ou dar presentes, seja momento 

de reflexão e doação ao próximo. Que possamos pratiquemos mais o amor, 

solidariedade e compaixão com as pessoas que estão a nossa volta. E que o ano 

que vai chegar venha cheio de novidades, de bondade, carinho e compreensão para 

que cada dia nos tornemos pessoas melhores e mais dignas. 

 

Um Feliz Natal e um Ano Novo  

repleto de bênçãos e realizações!!!! 
 

                       São os fotos de toda equipe dos Leigos Scalabrinianos. 

 

                                Núcleo Luz Divina – Caldas Novas 
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2013 – LMS – dia 20 outubro 
 

Missionários Leigos Scalabrinianos se encontram em Assembleia  

 
 A Assembléia anual dos Leigos Missionários scalabrinianos – Grupo Imaculada Conceição 

(GIC), esteve sob a responsabilidade do coordenador João Inácio Bremm que aconteceu no dia 20 

de outubro de 2013, em Parai - RS. A recepção foi no salão paroquial da Paróquia São Braz e a 

recepção coube ao Núcleo Peregrinos do Pai.  

 

 Às 9 horas o Grupo participou da celebração eucarística, dominical, da paróquia, presidida 

pelo Pe. Volmir Comparin, os comentários e a liturgia da palavra ficou a cargo dos integrantes do 

GIC. Pe. Volmir recordou que a Igreja está celebrando o mês missionário e que os cristãos são 

chamados para serem discípulos missionários de Jesus Cristo e que os Leigos Missionários 

Scalabrinianos são chamados para a missão junto aos migrantes. 

 

 Após a Missa, o Grupo retornou ao salão onde houve a acolhida dos Núcleos e a integração 

da nova participante Terezinha Baldessar e a mesma foi se apresentando e como se sentiu atraída 

pela missão scalabriniana. Em seguida houve a oração, com a invocação ao Espírito Santo para o 

bom êxito do encontro. 

  

 Em seguida a assessora, Ir. Clecy Maria Baccin leu a mensagem enviada pela Superiora 

Provincial, Ir. Marilucia Bresolin, (Província Imaculada Conceição) a qual assinalou aspectos, 

como: a importância do encontro anual, para a partilha da vida e da missão, de cada um, como 

leigos missionários scalabrinianos, a comunicação de mais um passo para a beatificação de Madre 

Assunta Marchetti, com a publicação do reconhecimento do milagre e pediu a unidade e orações 

pelo bom êxito do XIII Capítulo Geral Congregacional que acontecerá de 4 a 29 de novembro de 

2013, em Jundiaí, SP. 

 

 Na continuidade, o coordenador geral do Movimento dos Leigos Missionários 

Scalabrinianos, Isaías Pablo Klin Carlotto e o Coordenador do Grupo João Inácio Bremm, 

ajudaram aos participantes a refletirem sobre “Direitos Humanos e Migrantes”.  

 

1. Conceito. Foi esclarecido o conceito de migrantes, imigrantes, emigrantes, refugiados, 

exilado, traficados. 

2. Documentação. Em que consiste o visto, documentos de permanência, anistia. 

3. Contextos. A importância de conhecer o que significa fronteiras limítrofes, fronteiras 

culturais e a capacidade de analisar contextos, conceitos e desmistificar ilusão/sonhos. 

 

 Como missionários scalabrinianos é importante analisar o contexto aonde acontece tal 

situação e apontar soluções para tal realidade. A exemplo de Scalabrini, que viu situações dos 

migrantes, escreveu, analisou, falou e agiu, através da força da convicção. Vivemos num 

contexto globalizado e informatizado e há caminho para novas convenções, porém sem 

modelos a seguir. Exige a construção de novos modelos da constituição familiar, escola, 



 63 

sociedade, governo e, em muitas outras realidades de funções profissionais. Concluiu, dizendo 

que o leigo missionário scalabriniano deve ater-se aos Direitos Humanos no contexto da 

migração, em defesa da vida. 

 

 Houve a apresentação dos Relatórios das atividades realizadas pelos Núcleos s.Carlos, 

Madre Assunta, Maria mãe dos Migrantes e Peregrinos do Pai, durante o ano de 2013. Foram 

constatadas atividades coletivas e outras individualizadas, observando o contexto de atuação 

profissional de cada um. 

 

 Houve um momento para as 

comunicações e outras participações em eventos 

relacionadas à pastoral dos migrantes, formação, 

encontros do Movimento e a  manifestação de 

unidade pela realização do XIII Capítulo Geral 

da Congregação das Irmãs Missionárias de São 

Carlos Borromeo, Scalabrininas. 

 

Caxias do Sul, 20 de outubro de 2013. 

 

 

João Inácio Bremm 

Coordenador do Grupo Imaculada 

Conceição 

 

Ir. Nadir Contini 

Assessora do Núcleo São Carlos 

 

Festa da Imaculada Conceição  
 

 A festa da Imaculada Conceição foi celebração com muita alegria e ação 

de graças pelas Irmãs, formandas e Leigos Missionários Scalabranianos, da 
Província Imaculada Conceição, Congregação das Irmãs Missionárias de São 

Carlos Borromeo, Scalabrinianas, no dia 8 de dezembro de 2013, no 
Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, Farroupilha, RS.  

 
 Às 10 horas, houve a celebração Eucarística, no santuário de Nossa 

Senhora, celebrada pelo reitor, Pe. Gilnei Fronza. 

 
 Após a missa o grupo se dirigiu nas dependências da Comunidade das 

Irmãs, ali residentes, na tradicional Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. 
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 No início da oração, sob a responsabilidade das Irmãs da Comunidade 
Nossa Senhora de Lourdes e no 

interior da Gruta, o Coordenador do 
Grupo Imaculada Conceição (GIC), 

João Inácio Bremm e representantes 
dos Núcleos, São Carlos, Maria Mãe 

dos Migrantes, Madre Assunta e 
Peregrinos do Pai prestaram 

homenagem às Irmãs da Província 

Imaculada Conceição, ressaltando o 
exemplo da Virgem Imaculada 

Conceição, pelo SIM dado a Deus, 
para ser a Mãe de Jesus e o sim  de  

cada religiosa consagrada dado, para 
o serviço evangélico e missionários aos migrantes. Irmã Marilucia Bresolin, 

superiora provincial, agradeceu o Grupo de Leigos que se fizeram presentes e 
as Irmãs os saudaram, com uma salva de palmas. 

 
 Durante a oração ainda, Ir. Marilucia 

Bresolin, superiora provincial  convidou a Ir. 
Alda Mônica Malvessi, ex-superiora Geral 

juntas descerraram as imagens do fundador 
da Congregração Bem-aventurado João 

Batista Scalabrini e dos co-fundadores a 

Venerável Madre Assunta Marchetti e o Servo 
de Deus Pe. José Marchetti.  

Ir. Alda, em breves palavras, expôs a todos os 
presentes o caminho de santidade percorrido 

de cada um, de modo especial o processo de beatificação de Madre Assunta 
Marchetti e que eles são nossos exemplos de vida, na busca da santidade. 

  
 Prosseguindo as funções, Pe. Gilnei 

Fronza, também presente, disse que eles são 
um dom de Deus para todos nós, pela sua 

vida e missão e deu a bênção. 
 

No final houve lanche/almoço de 
confraternização ao ar livre e debaixo do 

arvoredo. 

 
 

Caxias do Sul, 8 de dezembro de 203.  
 

João Inácio Bremm 
Coordenador GIC 

 

Ir. Nadir Contini 

Assessora Núcleo São Carlos 
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Encontro de Formação de Lideranças 

 
 Em 11.12.2013, o Coordenador do GIC João 

Inácio Bremm, como convidado especial, e contou com 
a presença de outros leigos como o professor Nery e a 

Assistente Social Ada Vanassi, participaram do Encontro de Formação de 

Lideranças, promovido  pela AESC - Associação Educadora São Carlos, no 
Instituto São Carlos em Caxias do Sul.    Após um momento de 

espiritualidade conduzido pelas Irmãs Neli e Nadir, a Presidente da AESC,  
Irmã Marilúcia Bresolin deu as boas-vindas às Irmãs, colaboradores, 

convidados e palestrantes.  
 Com o  tema:  “Cenários Econômicos para o Brasil e seus impactos 

sobre a vida das empresas”,  foi ministrada a primeira palestra, pelo 
Professor da USP, Sr. Antonio Lanzana.  Após repassar  um panorama geral 

da situação dos principais atores da economia mundial e diante de um cenário 
de muitas incertezas,  arrisca-se as seguintes tendências para 2014:  

Estagnação na Zona do Euro; Recuperação e fortalecimento da economia 
norte-americana e valorização do dólar;  Desaceleração na economia chinesa, 

que se voltará ao fortalecimento do mercado interno.  Em consequêcia no 
Brasil, o real  tenderá  a se desvalorizar, continuará a pressão inflacionária e 

diante do esgotamento de alternativas para estimular o crescimento,   a 

tendência  será  de um  desempenho econômico semelhante à 2013. Como 
disse o palestrante referente sobre a perspectiva para 2014:  “Mais, do 

mesmo”.    
 A palestra da tarde, com o Professor  Antonio Celso Webber, versou 

sobre:  “O líder – valores, Espiritualidade e Ética no Trabalho”.  O palestrante 
definiu o Líder como:  “o indivíduo que possui um conjunto harmônico de 

conhecimentos, habilidades  e valores, cujo comportamento influencia a 
busca de objetivos comuns com ética e comprometimento de todos”. Citou 

vários líderes fortes que se destacaram na história mundial como Jesus 
Cristo, Gandhi, Martin Luther King, João Paulo II, entre outros, evidenciando 

um fato comum a eles, que foi o assassinato ou a tentativa de assassinato, 
inobstante seu pacifismo. Citou as principais características do Líder, como a 

Experiência. Habilidade, Visão, Motivação e Conhecimento. Mas sobre a 
última característica, chamou atenção para o fato de que não vale o Volume, 

mas a sua ATUALIDADE. Evidenciamos ainda sua frase de que:   “Uma 

Organização é uma corrente tão  forte quanto seu elo mais fraco”.    
 

 
Às 16:30 hrs.  Iniciou  a Santa Missa celebrada pelo Pe. Leomar Brustolin, 

que em sua homilia destacou três palavras: SINAL, SENTIDO e ÉTICA.  Ler os 
sinais do mundo contemporâneo, redefinir o sentido da vida e a ética do 

cuidado.  
 Encerrou-se assim  o evento com coquetel e 

despedida entre os participantes.   
 

 

João Inácio Bremm - Coordenador do GIC 
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Natal! 
 

 
 

 

                25.12.00 - 

Nasceu um menino numa 

gruta em Belém  

 
 

 

 

 

 

11.11.2013 - Nasce a 

primeira filha de 

senegaleses em Caxias 

do Sul 

 
 

 

 

 

 

Dois casais, duas crianças recém-nascidas. Dois mil anos entre um fato e o 
outro. Nascimentos, renovação, esperança, Deus continua amando a 

humanidade, mas hoje cabe a nós cristãos, com base nos ensinamentos de 
Jesus, tornar o mundo, um lugar cada vez melhor para todos os seus filhos 

e filhas, viverem em paz e harmonia. 
 

As imagens falam por si, por isso digamos: 

Glória a Deus nas alturas e paz na terra   
aos homens por Ele amados. 

 

O Grupo Imaculada Conceição deseja a todos os Leigos e Leigas LMS e a 
todas as Irmãs MSCS, um abençoado Natal e venturoso Ano de 2014. 

 
João Inácio Bremm - Coordenador do GIC e Conselheiro Geral de Economia 
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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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Que essa festa maravilhosa  

   nos coloque no caminho  

     da tolerância  e da valorização  

       de todas as expressões  

                      culturais. 
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Que os direitos  

     de cada ser humano de migrar  

                em busca de sua realização  

                      sejam garantidos em  

                               todas as culturas. 
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