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

 

Saudações Scalabrinianas. 

 

Sinais de Deus. Sinais da presença de Deus. Desafios para o nosso 
humanismo, ou seja, para a forma como concebemos o mundo que nos 
leva a necessária reflexão sobre o  nosso ser no mundo. Entre guerras e 
crises de tantas matizes a geração de maior número de deslocados. 
Crianças, jovens, idosos aos milhares sem casa, trabalho e perspectivas. 
Centenas de milhares de pessoas necessitando ajuda humanitária. 
Quem proverá?  
 
O Bem-aventurado Scalabrini afirmava que devemos ter a força de nossas convicções e com 
seu exemplo de vida nos indica o caminho da busca incessante para sempre termos claro as 
motivações. A Missão Scalabriniana nos interpela ao processo da mobilidade humana e com a 
espiritualidade trabalhada diariamente nas devoções ao Santíssimo Sacramento, à veneração 
a Nossa Senhora, assiduidade  na escuta de Deus através da leitura e meditação da Palavra. 
Fortalecidos na fé possamos manter a esperança ativa no serviço aos migrantes.  
 
Somos chamados a vivenciar intensamente o processo de preparação a Beatificação de Madre 
Assunta Marchetti, participando dos eventos e realizando a novena. Assim nos fortalecemos 
na unidade e em todos os elementos que necessitamos na caminhada em que estamos 
empreendendo nos Núcleos e Grupos.  
 
O processo de reconhecimento do Movimento LMS continua, agora em suas etapas finais, 
depois de mais ajustes que foram necessários.  Nas mãos da Divina Providência aguardamos 
que venha a ser uma bênção para que possamos ser mais convictos na Missão Scalabriniana.  
 

Estamos nos aproximando da abertura do processo de 
preparação da próxima Assembleia Geral. Recomendamos que 
nos Grupos e Núcleos possamos rever as prioridades da 
saudosa Assembleia Geral que realizamos em Piacenza. Na 
leitura atenta ao Documento Final façamos as reflexões 
necessárias, para ainda em tempo, empreender o que não 
objetivamos até o presente momento.  
 

Um grande abraço scalabriniano.  
 
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 

 Editoriale 
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Saudações em Jesus Peregrino 
         

Jesus está 
“Eu garanto a vocês: todas as vezes que vocês fizerem 

isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o 
fizeram”  (Mt 25, 40). 

 
Um pai de família, que era escultor, depois de cinzelar, 

por longos dias, num pedaço de madeira, finalmente retratou 
o rosto de Jesus. O pequeno menino, filho do escultor, extasiado diante do que via, disse ao 
pai: Como você sabia que ele estava aí? 

O escultor, antes mesmo de iniciar o trabalho no pedaço de madeira, já tem a obra em sua 
mente e em seu coração. Você, que decidiu fazer parte do movimento LMS ao serviço das 
pessoas migrantes e refugiadas, certamente estará exercitando a arte do escultor. A arte está 
em esculpir a face de Jesus presente em cada pessoa sem importar sua origem, etnia e 
religião, suas características culturais e costumes, entre outras. Fazer ver, ao mundo o rosto 
de Jesus que está presente nas pessoas, aparentemente, intrusas, diferentes e mal vindas, 
para alguns setores da sociedade,  se torna temeroso, comprometedor e desafiador.  

O Papa Francisco no diz: “Embora aparentemente não nos traga benefícios tangíveis e 
imediatos, é indispensável prestar atenção e debruçar-se sobre as novas formas de pobreza e 
fragilidade, nas quais somos chamados a reconhecer Cristo sofredor... Os migrantes 
representam um desafio especial para mim, por ser Pastor duma Igreja sem fronteiras que se 
sente mãe de todos. Por isso, exorto os países a uma abertura generosa, que, em vez de 
temer a destruição da identidade local, seja capaz de criar novas sínteses culturais. Cada 
cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo 
Jesus”(cfr. EG 210). 
Partindo-se do principio de que o rosto de Jesus retrata-se no rosto humano,   há razões 
suficientes para que a solidariedade, compaixão, dedicação e afeto ao outro seja dom e graça 
partilhada na missão. “... se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que 
o salva, não precisa de muito tempo de preparação para anunciá-lo. Não pode esperar que lhe 
dê muitas lições ou longas instruções” (cf. EG 120). 

O mundo reconhecerá o rosto de Jesus, no migrante e refugiado, à medida dos gestos, 
palavras e ações que se dão a conhecer pela ternura e audácia do discípulo missionário. 

O Leigo Missionário Scalabriniano, pela força do batismo e da vivencia comprometida no 
serviço aos irmãos, é escultor do rosto de Jesus, burilado com o cinzel do amor, serviço, 

dedicação, ternura e compreensão, mergulhado na realidade do cotidiano. 
Jesus, a quem amamos e servimos, nos acompanha e nos abençoa. 
 

Ir. Albertina Maria Pauletti, mscs 
Assessora Geral do Movimento LMS  

 

Messaggio dell’Animatrice Generale 
LMS 

Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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Questo primo luglio abbiamo 

celebrato per l'ultima volta il trapasso da 

questa vita all'eternità di Madre Assunta 

Marchetti, cofondatrice della 

Congregazione delle Suore Missionarie 

di San Carlo Borromeo –Scalabriniane 

come Venerabile. 
 

Il 25 ottobre prossimo in Sam Paulo-Brasile 

verrà proclamata Beata e per tanto avrà una 

festa propria e tutta la Chiesa potrà venerarla e 

pregarla come tale. 

 

Moriva in Brasile il 1 luglio del 1948 nell’orfanatrofio che lei stessa aveva fondato nel 1904 dopo 

aver vissuto per nove anni nel’orfanatrofio di Ipiranga fondato da suo fratelo P-Giuseppe 

Marchetti.  

 

Madre Assunta arrivata in Brasile nel lontano novembre del 1895  dopo aver lasciato l'Italia, 

dove non fece mai più ritorno, con sua madre ed altre 2 compagne, con la benedizione e l'invio 

missionario da parte del Beato Scalabrini nella cappella dell'episcopio di Piacenza. 

 

La sua vicenda umana e missionaria di cofondatrice della Congregazione femminile di San Carlo 

Borromeo voluta da Scalabrini nacque e si sviluppò tutta in Brasile nella sua umile dedizione agli orfani, 

migranti e malati, scrivendo una pagina di storia significativa nel Brasile del suo tempo e dando una 

testimonianza evangelica nella Chiesa e nella società.  

 

Descrivere la sua vita in poche righe non è semplice possiamo però dire che ha vissuto i suoi  

cinquantatre anni di vita religiosa-missionaria in modo intenso e talora eroico impegnandosi 

costantemente nel custodire il carisma donatele da Mons. Scalabrini impegnandosi al servizio sei 

migranti più poveri e soprattutto dedicandosi ai figli di migranti rimasti orfani. Potremmo 

paragonare la sua vita a quella del “granello di senapa” del Vangelo: piccolo ed umile, ma molto 

potente e fecondo.  

 

 

Una donna semplice, esemplare, equilibrata, 

sensibile, mite e allo stesso tempo forte, riservata 

e schietta, contemplativa e attiva (voleva essere 

Carmelitana di clausura ed è invece diventata 

missionaria). 

 

Queste sono le parole più importanti  per 

presentare questa piccola ma grande donna a 

tutti ed in modo particolare ai migranti nella sua 

realtà umana e spirituale che a trasmesso e 

continua ancora a trasmettere attraverso le sue 

figlie ed i laici che continuano nella Chiesa a 

lavorare per la causa dei migranti. 

Giuseppe Morsia 

Vice-Coordenador Geral LMS  
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 
 

CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS 2012/2015 
 

Coordenador Geral: Isaias Pablo Klin Carlotto - Caxias do Sul – RS - Brasil  

klinkarl.otto@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. Albertina Pauletti - mscs – Roma – Itália.    apostolatogenerale@scalabriniane.org 

      Assessora pela língua inglesa :                                   

 Ir. Elizabeth Villaruel Pedernal, mscs  -  Roma – Itália.   consilieragenerale@scalabriniane.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apostolatogenerale@scalabriniane.org
mailto:consilieragenerale@scalabriniane.org
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 

2013-2014 
 

 

JANEIRO - Grupo Maria, Mãe dos Migrantes  

FEVEREIRO - Grupo Nossa Senhora Aparecida  

MARÇO - Grupo San Giuseppe  

ABRIL - Grupo Imaculada Conceição  

MAIO - Grupo Nossa Senhora de Fátima  

JUNHO - Grupo Cristo Rei  

JULHO – Grupo Nossa Senhora de Fátima  

AGOSTO - Grupo Maria, Mãe dos Migrantes  

SETEMBRO - Grupo San Giuseppe  

OUTUBRO - Grupo Nossa Senhora Aparecida  

NOVEMBRO - Grupo Cristo Rei  

DEZEMBRO - Grupo Imaculada Conceição  
 
 

Obs: Pedimos que cada grupo envie a oração até o dia 20 de cada mês para Maria 

Conceição de Moraes - Goiânia - GO – Brasil conselheira geral do apostolado no  

e- mail clarasiarom@yahoo.com 
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MOTIVAÇÃO PARA A REFLEXÃO  
 

Deseja receber as Reflexões, só informar o seu endereço eletrônico para esse e’mail: 

klinkarl.otto@hotmail.com  

 

PÁGINA DO MOVIMENTO NO FACEBOOK 
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La compassione regge l’universo 
 

Compassione significa togliere sofferenza e dare felicità. Non c’è 
spazio per l’egoismo ma quando la compassione è autentica e 
profonda si sviluppa fino ad abbracciare la vita nella sua totalità. 
Compassione non significa empatia. Con l’empatia noi soffriamo 
con gli altri, mentre con la compassione no. Essa è gioia nel dare 
gioia, pace e conforto agli esseri viventi. 
La compassione viene di solito usata per indicare sentimenti 
come la compartecipazione La compassione sta ad indicare la 
vera amicizia, il puro amore, la vera simpatia e contiene in sé 
l’idea di pietà e preoccupazione per le sofferenze altrui. Quindi, 
avere compassione significa: togliere sofferenza e dare felicità, 
dare pace sicurezza a tutti gli esseri viventi nell’universo. Gesù 
si è fatto carico delle sofferenze di tutta l’umanità e ha lottato 
per toglierci le sofferenze e donarci pace. Dal punto di vista 
superficiale si potrebbe pensare che la compassione assomigli 
all’amore, ma in realtà si tratta soltanto di una corrispondenza 
molto approssimativa. Se si viene traditi, l’amore può volgere 
in odio mentre una persona piena di compassione cerca 
sempre in ogni caso di salvare il prossimo: “Padre perdona loro 
perché non sanno quel che fanno.” L’amore è fortemente caratterizzato dall’egoismo mentre 
la compassione si sviluppa fino a raggiungere un livello talmente ampio da abbracciare la vita 
nella sua globalità. 

 
Il mondo che ci circonda è un intreccio di fenomeni connessi l’un l’altro che si completano 
reciprocamente e nel loro insieme danno forma alla vita. In realtà è la compassione (l’atto di 

togliere sofferenze e dare felicità) che unisce tutti questi 
fenomeni. Senza il sostegno delle altre persone o senza la 
protezione dei doni della natura, non potremmo 
sopravvivere un solo giorno. Quando si ha una visione del 
mondo limitata, si pensa solo al benessere personale 
preoccupandosi solo del proprio tornaconto, talvolta anche a 
spese degli altri. Quest’atteggiamento rischia di distruggere 
l'armonia tra le persone e di farci cadere in una condizione 
vitale debole e ristretta. 
Per attuare un vero cambiamento bisogna cambiare il nostro 
modo di pensare. Il nostro contributo all'armonia sociale 
dipende dall'atteggiamento che nutriamo verso chi ci 
circonda. Ciò significa chiedersi:  
“Cosa posso fare per questa persona? “ 
 invece di:  

Una riflessione per tutti 

Fernand Perpignan, 
Svizzera  
Consigliere Generale- 
Espansione Missionaria- 
Occidente 
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“Cosa può fare questa persona, questa società per me?” 
È bene quindi radicare saldamente dentro noi la condizione di 
compassione trasformando la tendenza naturale a farci portare 
fuori dall’oscurità, dall’egoismo. 
La compassione non si manifesta mantenendo un atteggiamento 
di spettatori nei confronti della vita, bensì sgorga naturale da uno 
stato vitale ricco e pieno di calore umano. Quindi è importante 
purificare la propria vita per renderla forte. Se desideriamo aprire 
una nuova strada verso un mondo di pace, basato sulla 
cooperazione armoniosa, è necessario che ciascuno di noi 
alimenti il seme della compassione nel profondo del cuore. 
Meditando su quanto detto sopra e mettendo in atto la 
compassione, contribuiamo a costruire un mondo migliore.  

 

Compaixão rege o universo  
 

Compaixão significa remover o sofrimento e dar felicidade. Não há lugar para o egoísmo, mas 
quando a compaixão é genuína e profunda cresce para abraçar a vida em sua totalidade.  
Compaixão não significa empatia, é alegria em dar alegria, paz e conforto a toda a 
humanidade. Com empatia sofremos com os outros.  
Compaixão denota a verdadeira amizade, o amor puro, verdadeiro simpatia e contém em si a 
idéia de compaixão e preocupação com o sofrimento dos outros. Então, ter compaixão 
significa: remover o sofrimento e dar felicidade, dar paz e segurança a todos os seres vivos 
do universo. Jesus tomou sobre si os sofrimentos de toda a humanidade, e se esforçou para 
tirar o nosso sofrimento e dar-nos a paz. Superficialmente,  você pode pensar que a 
compaixão parece amor, mas na realidade é apenas uma correspondência muito relativa. Se 
você está traído, o amor pode se transformar em ódio. Uma pessoa cheia de compaixão 
sempre tenta  salvar o próximo "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." O amor é 
fortemente caracterizado pelo egoísmo e compaixão cresce até atingir um nível tão grande 
como a abraçar a vida no seu todo.  
O mundo à nossa volta é uma mistura de fenômenos relacionados entre si que eles se 
complementam e, juntos, dão forma à vida. Na verdade, é a compaixão (o ato de remover o 
sofrimento e dar felicidade), que combina todos esses fenômenos. Sem o apoio de outras 
pessoas ou sem a proteção de dons da natureza, não poderíamos sobreviver um único dia. 
Quando você tem uma visão limitada do mundo, pensamos apenas de bem-estar pessoal, e 
nos preocupamos apenas em nosso próprio benefício, às vezes, mesmo à custa dos outros.. 
Esta atitude ameaça destruir a harmonia entre as pessoas e nos deixe cair em um fraco vital e 
estreito.  
A fim de implementar uma mudança real, precisamos mudar nosso modo de pensar. A nossa 
contribuição para a harmonia social depende da atitude que temos para com aqueles que nos 
rodeiam. Isto significa perguntar:  
"O que posso fazer por essa pessoa? "  
  em vez de:  
"O que pode fazer para mim esta pessoa, a nossa sociedade?"  
Deveria, portanto, firmemente entrincheirar-nos na condição de compaixão transformando a 
nossa tendência natural de nos levar para fora da escuridão e do egoísmo.  
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Compaixão não se manifesta através da manutenção 
de uma atitude de espectadores em relação à vida, 
mas flui naturalmente de um estado de vida rica e 
cheia de calor. Por isso, é importante  purificar nossas 
vidas para torná-lo forte. Se queremos abrir um novo 
caminho em direção a um mundo de paz, com base 
na cooperação harmoniosa, é necessário que cada um 
de nós alimenta a semente da compaixão em nossos 
corações.  
Meditando sobre o exposto, e colocando em prática a compaixão, estamos ajudando a 
construir um mundo melhor 
 

La compasión gobierna el universo  
 

Compasión significa eliminar el sufrimiento y dar felicidad. No hay espacio para el egoísmo, 
pero cuando la compasión es genuina y profunda crece y abraza la vida en su totalidad. La 
compasión no significa la empatía, es alegría en dar alegría, es paz y consuelo para toda la 
humanidad los seres vivos. Con empatía padecemos juntamente con otros, y es un 
sentimiento diferente de la compasión La compasión denota la verdadera amistad, el amor 
puro, compasión verdadera y contiene en sí misma la idea de compasión y preocupación por 
el sufrimiento de los demás. 
 Así que tener compasión significa: eliminar el sufrimiento y dar felicidad, paz dar seguridad 
a todos los seres vivos en el universo. Jesús tomó sobre sí el sufrimiento de toda la 
humanidad, y ha luchado para despegar nuestro sufrimiento y darnos paz.  Se podría pensar 
que la compasión parece al amor, pero en realidad es sólo una correspondencia muy relativa. 
Si nos traicionan, el amor puede convertirse en odio: una persona llena de compasión siempre 
trata salvar a los otros "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen."  
El amor está fuertemente caracterizada por el egoísmo, la compasión crece hasta que  alcanza 
a un nivel tan grande y abraza la vida en su totalidad. El mundo que nos rodea es una mezcla 
de fenómenos relacionados entre sí, que se complementan entre sí y juntos dan forma a la 
vida. De hecho, es la compasión (el acto de eliminar el sufrimiento y dar felicidad) que 
combina todos estos fenómenos. Sin el apoyo de terceros o sin la protección de los dones de 
la naturaleza, no podríamos sobrevivir un solo día. Cuando se tiene una visión limitada del 
mundo, sólo se piensa en el bienestar personal, preocupándose de sus propios intereses, a 
veces a expensas de los demás. Esta actitud amenaza con destruir la armonía entre la gente y 
vamos a caer en la debilidad vital y estrecha. Con el fin de implementar un cambio real, 
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra contribución a la armonía social 
depende de la actitud que tenemos hacia los que nos rodean. Esto significa preguntar: 
 "¿Qué puedo hacer yo por esta persona? " en lugar de:  
"¿Qué puede esta persona hacer para mí ahora?"  
 
Debemos, por tanto, firmemente nos afianzar en la condición de la compasión y transformar 
la tendencia natural a sacarnos de la oscuridad y el egoísmo. La compasión no se manifiesta 
mediante el mantenimiento de una actitud de espectadores frente a la vida, sino que fluye de 
forma natural de un estado de vida rica y llena de calor. Por eso es importante purificar 
nuestras vidas para que sea fuerte. Si queremos abrir un nuevo camino hacia un mundo de 
paz, basado en la cooperación armoniosa, es preciso que cada uno de nosotros empieze a 



 13 

alimentar la semilla de la compasión en nuestros 
corazones. Meditando en lo anterior y ponendo en nuestra 
alma la compasión, ayudamos a construir un mundo 
mejor. 
 

 
Compassion rules the universe  
 

Compassion means to eliminate suffering and to give happiness. There is no room for 
selfishness, but when compassion is genuine and profound grows and embraces life in its 
entirety. Compassion does not mean empathy is joy in giving joy, peace and comfort is for all 
humanity living beings. Empathy means suffering with others, and is a different sense of 
compassion. Compassion denotes true friendship, pure love, true pity and concerns for the 
suffering of others.  
So having compassion means to eliminate suffering and  to give happiness, peace, security to 
all living beings in the universe. Jesus took upon himself the suffering of all mankind, and has 
struggled to take off our suffering and give us peace. You would think that compassion seems 
to love, but in reality it is only a very relative correspondence. If somebody betrays us, love 
can turn to hate: a person full of compassion always tries to save  other people, "Father, 
forgive them,  they do not know  what they do."  
Love is strongly characterized by selfishness, compassion grows until it reaches such a large 
level and embraces life in its entirety. The world around us is a mixture of interrelated actions, 
which complement each other and together shape phenomena of life. In fact, it's compassion 
(the act of eliminating suffering and giving happiness) that combines all these phenomena. 
Without the support of others or without the protection of the gifts of nature, we would not 
survive a single day. When you have a limited view of the world, just think of the personal, 
caring for their own interests, sometimes at the expense of others. This attitude threatens to 
destroy the harmony between people and we will fall into a state of  weakness and misery. In 
order to implement real change, we must change our thinking. Our contribution to social 
harmony depends on the attitude we have towards those around us. This means asking:  
"What can I do for this person?" Instead of:  
"What can this person do for me now?"  
We must therefore strengthen us firmly in the condition of compassion and transform the 
natural tendency to get us out of the darkness and selfishness. Compassion is not manifested 
by maintaining an attitude of viewers towards life, but flows naturally from a state of rich life 
full of warmth. Therefore, it is important to purify our lives to make it strong. If we want to 
open a new path toward a world of peace, based on the harmonious cooperation, it is 
necessary that each of us begins to feed the seed of compassion in our hearts.  
Meditating on the above and putting in place the compassion, we are helping to build a 
better world. 
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO 
 
 

Nos dia 24 e 25 de Maio foi realizado em 
Jundiaí/SP o Encontro de Formação do 
Grupo N.S. Aparecida. Estávamos  em 
número de 17 leigos(as), de 04 Núcleos ( 
São José – Santo André/SP; São Carlos - 
Curitiba/PR; Pe.José Marchetti – Jundiaí/SP 
e Senhor Bom Jesus do Potim – Potim/SP). 

Neste ano decidimos aprofundar o tema da 
Campanha da Fraternidade 2014 
“Fraternidade e Tráfico Humano”. 
Assistimos o vídeo produzido pela CNBB 
abordando as diversas faces do tráfico 
humano e depois, com a orientação do 
nosso Coordenador de Grupo, Antonio 
Caetano Caltabiano, debatemos  essas 
realidades, fazendo também uma análise do 
ambiente onde estamos inseridos e da nossa própria atuação, como Leigos Missionários 
Scalabrinianos, dentro deste contexto. Concluímos que é necessário um olhar atento, 
vigilante,  incansável e cooperativo, pois as redes do tráfico de pessoas usam de artimanhas 
que passam despercebidas, envolvendo as vítimas de tal forma que as mesmas acabam por 
colaborar livremente com todo o processo que as levará, em muitos casos, à morte!  
Assistimos também ao filme “ 7 Km de Jerusalém” que relata o encontro de um publicitário 
com Jesus Cristo, no “Caminho de Emaús”. Este filme foi passado durante a Jornada Mundial 
da Juventude, num dos encontros do Papa com os jovens. Nos remete a refletir 
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profundamente  sobre a questão da fé e de como nossos pequenos gestos de bondade nos 
aproximam do Deus de Amor! 
 Participamos da Celebração Eucarística no sábado na Paróquia Scalabriniana do bairro e no  
domingo, na casa das Irmãs, que é aberta também à comunidade. Momento importantíssimo 
na caminha do Grupo, que estreita laços entre os participantes e nos fortalece mutuamente. 
Um agradecimento especial às Irmãs Sônia e Plautilha, do Centro de Espiritualidade, que mais 
uma vez nos acolheram com imenso carinho e tudo prepararam com muita dedicação e amor. 
Que Deus as abençoe! 
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NOTÍCIAS DOS NÚCLEOS – GRUPO N.S. APARECIDA  

 

Núcleo Santa Tereza – Ituiutaba - MG 
 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO MIGRANTE – 2013 
 
      A Igreja Católica do Brasil celebra anualmente a Semana do Migrante, no mês de junho. 
Neste ano o tema proposto foi "juventude e migração" e o lema: "No passo da estrada o Bem 
Viver". 
    No dia 23 de junho, o dia nacional do Migrante, a Pastoral do Migrante da Diocese de 
Ituiutaba- MG em parceria com a FACIP/UFU realizou um Torneio de Futebol com os 
migrantes que trabalham na Construção Civil, na quadra de esportes da Escola Poli Valente 
em Ituiutaba. 
 
    O jogo teve inicio ás 14;30min, com os grupos de trabalhadores migrantes da Construção do 
B: Nadime Derze 2 e do B: Jardim Europa 2.Todos eles são trabalhadores provenientes do 
Piauí, Alagoas e Maranhão. 
 
    Após o jogo foi oferecido um delicioso lanche e refrigerantes, preparados e oferecidos pelos 
Leigos Missionários Scalabrinianos, CLC Curso de Liderança Cristã. Foi uma tarde, onde os 
migrantes comemoram o seu dia, com muita alegria e uma fraterna convivência comunitária. 

                     
  Dorinha Parreira de Oliveira 

                      Coordenadora do Núcleo Santa Teresa 
 

      

 

 



 17 

Núcleo São Carlos – Curitiba/PR 
 

Confraternização de final de ano: 
 
No dia 07 de Dezembro de 2013, como momento de confraternização, fizemos um passeio de 
trem para a cidade de Morretes e Antonina, cidades históricas do litoral paranaense. Saímos 
bem cedo, da rodoferroviária de Curitiba e depois de três horas de uma viagem maravilhosa, 
apreciando paisagens exuberantes, chegamos a Morretes, onde almoçamos. Após o almoço 
um sorvete de sobremesa, na sorveteria da filha da dona Edith, que reside em Morretes, e um 
pequeno passeio até Antonina.  
 

  

 
 
Encerramento das atividades do ano de 2013 na Casa de Apoio Ideal: 
 
No dia 15 de Dezembro, domingo, preparamos um momento de oração, antes do almoço, 
com os migrantes que estavam na casa de apoio naquele final de semana e depois almoçamos 
junto com eles, nos confraternizando, agradecendo a Deus pelas atividades/visitas/encontros 
de todo o ano de 2013.  
 

 
 

Irmã Assessora – Despedida / Acolhida 
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No dia 20/01/14 nos despedidos da Irmã Ana C. Sales, que assumiu a função de Ecônoma 
Provincial, em São Paulo e no dia 24 de Março acolhemos nossa nova Assessora, Irmã Elizete 
F. Beie, que chegou  de Guarapuava e assumiu nosso Núcleo. O carinho e gratidão dos Leigos 
Missionários Scalabrinianos a cada uma das Irmãs que nos ajudam a permanecer firmes e fiéis 
ao carisma: ver CRISTO na pessoa do irmão/irmã migrante. 

 

           Acolhida Irmã Elizete                                                                               Despedida  Irmã Ana 

 
 

Celebração Eucarística na Casa de Apoio Ideal 

 

Primeira Celebração Eucarística na Casa de Apoio Ideal deste ano: Padre, Irmã e Leigos 

Missionários Scalabrinianos celebram junto com os migrantes que ficam hospedados na casa 

para tratamento de saúde nos hospitais de Curitiba. 
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Participação no I Encontro de leigos e leigas que vivem a espiritualidade das Congregações 
 

No dia 06 de Abril a LMS Fátima D.Viccari e a Irmã Elizete Ferreira Beie, mscs, participaram 
deste primeiro encontro promovido pela CRB, Regional de Curitiba, que contou com a 
participação de aproximadamente 250 pessoas, leigos(as) e Religiosas(os).O encontro foi 
assessorado pelo Pe. Ildefonso Salvador,ms, e aconteceu no Colégio Bagozzi, em 
Curitiba/PR.O Objetivo: proporcionar um espaço de partilha sobre a forma como estão 
organizados os leigos que vivem a espiritualidade de Congregações Religiosas e sobre a 
riqueza de seus carismas e impulsioná-los ainda mais a abraçar com empenho sua vida cristã 
sendo sal da terra e luz do mundo nas pegadas de seus Santos e Santas  fundadores(as). 
 

 

 

 

 
 
 
 

Núcleo São José – Santo André – São Paulo/SP 
 

- Participação em todo primeiro domingo do Mês da Missa em Homenagem ao Padre José 
Marchetti na Paróquia Santa Cruz. 
 

- Mês de Janeiro:- Participação na Escola Padre Marchetti, em reunião  com os pais, pequena 
palestra versando sobre Padre  Marchetti e Madre Assunta. 
 

- Mês de fevereiro:- Reunião na Escola Padre Marchetti com a Irmã Marinês, sobre a 
participação do LMS em visitas a famílias da comunidade  e estudos sobre a Catequese  de 
Adultos. 
 

- Mês de Março:- Participação na Escola Padre Marchetti, junto aos alunos comentando sobre 
os objetivos da Campanha da Fraternidade. 
 

- Nossa participação no Colégio São José na missa em homenagem a São José. 
 

- Mês de Abril:- Participação na Escola Padre Marchetti, da Páscoa Solidária com os alunos  e 
com a participação dos alunos do Colégio São José na animação. 
 

- Falecimento da mãe da Tina - Iracema Martins Cardoso -  dia 28/01/2014. 
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- Nascimento da neta do seu Mauro e Helena Paiva do  
Núcleo Santo André. SP , no dia 10/04/2014 - Filha de  Ana Karina e Bruno. Chama-se Alice. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

Missa em homenagem ao Pe.José Marchetti. 
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GRUPOS CRISTO REI E IMACULADA CONCEIÇÃO 
Peregrinação, Retiro e Encontro intergrupal - 2014 

 Leigos e Leigas Missionários Scalabrinianos 

 

Os Grupos Cristo Rei e Imaculada Conceição dos Leigos Missionários Scalabrinianos 
reuniram-se, no dia 26 de abril de 2014, onde realizaram a 12ª peregrinação, retiro e encontro 
intergrupal, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Caravaggio, em Farroupilha, 
Rio Grande do Sul, Brasil, sob a coordenação de João Aristides e de João Inácio Bremm. O 
tema da reflexão foi “Fortalecer a espiritualidade, partilhar a caminhada e integrar 
Leigos/Núcleos dos Grupos Imaculada Conceição e Cristo Rei no ano da beatificação de Madre 
Assunta Marcchetti”. 

 

Estiveram presentes, aproximadamente 80 leigos e leigas dos dois Grupos mais as 
Irmãs assessoras. Os Grupos contaram com a presença das Superioras Provinciais das 
províncias Cristo Rei e Imaculada Conceição. Os participantes foram recepcionados pelos 
integrantes dos Núcleos São Carlos, Maria Mãe dos Migrantes, Madre Assunta, do Grupo 
Imaculada Conceição. A animação da liturgia e cantos ficou a cargo dos integrantes dos 
Núcleos do Grupo Cristo Rei. 

Após a integração e apresentação dos participantes houve orientações aos novos 
integrantes que optaram para fazer a “promessa de pertença” ao Movimento, como leigo/a 
scalabriniano/a e ensaio de cantos para a celebração Eucarística, João Inácio Bremm 
comunicou a ausência de Isaias Pablo Klin Carlotto, coordenador geral do Movimento dos 
Leigos Missionários Scalabrinianos, por motivos justificados. 

 



 23 

Ao iniciar a celebração Eucarística, Irmã Marilucia Bresolin fez a acolhida e memorizou 
a importância da participação da Celebração Eucarística no santuário de Nossa Senhora de 
Caravaggio, sendo que, por doze anos os Leigos Missionários Scalabrinianos se reúnem em 
peregrinação, em louvor a Nossa Senhora, no primeiro sábado após a Páscoa, para aprofundar 
a espiritualidade. A comentarista Marlene Dietrich deu sequência à motivação, por ser o ano 
da beatificação de Madre Assunta Marchetti, a co-fundadora da Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas e, em 1904, o bispo de Piacenza, Itália e 
fundador da Congregação, o bem aventurado João Batista Scalabrini visitou imigrantes 
italianos, nesta região e pregou no mesmo santuário. 

 
Na homilia Pe. Alcindo Trubian dirigindo-se aos leigos missionários scalabrinianos fez a 

relação da missão dos discípulos de Jesus quando Ele apareceu e lhes disse “Ide por todo o 
mundo e anunciai o evangelho a toda criatura (Marcos 16,15). No final Irmã Maria do Rosário 
Onzi, superiora provincial da província Cristo Rei agradeceu e cumprimentou os 14 leigos e 
leigas que se dispuseram voluntariamente a assumir com maior intensidade a vivência do 
batismo, seguindo Jesus Cristo, no carisma scalabriniano, fazendo sua “promessa de 
pertença”, publicamente e agradeceu a todos pela presença e participação. Fez o convite a 
todos a participarem das romarias, programadas pelas províncias Cristo Rei e Imaculada 
Conceição, por onde  passou, viveu e serviu o povo a venerável Madre Assunta Marchetti, em 
preparação à solenidade  da beatificação, aos 25 de outubro, na Catedral da Sé, em São 
Paulo.. 

 
Após a Celebração, no salão houve a reflexão orientada, por Irmã Alda Monica 

Malvessi, ex-superiora geral da Congregação, com o tema “As virtudes de Madre Assunta 
Marchetti”. Como está próxima a data da cerimônia da beatificação de Madre Assunta 
Marchetti, Ir. Alda, em espírito de oração e interiorização, passou um vídeo com a letra, 
música e ilustração do Hino de Madre Assunta Marchetti. Continuou falando o que consistem 
as etapas pelas quais o candidato passa a ser santo, isto é, a  confirmação da vivência das 
virtudes heróicas, a comprovação de milagres para a beatificação e milagres para a sua 
canonização, proclamado santo, pela Igreja.  
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Aprofundou a reflexão sobre as virtudes da caridade, humildade e pobreza de Madre 

Assunta, em base a aspectos teológicos, de como ela viveu e praticou essas virtudes em sua 
vida e missão, sempre em consonância com aspectos da vida e prática de Jesus. Disse que, a 
exemplo de Madre Assunta cada um e cada uma de nós pode seguir o caminho da santidade, 
praticando essas virtudes ou outras, fazendo a cada dia, exercícios da prática de cada uma 
delas. 

 
Dando seqüência à reflexão, João Inácio Bremm, com o tema da Campanha da 

Fraternidade 2014, “Fraternidade e o Tráfico Humano” e relacionou ao carisma scalabriniano 
a esse tema. Encerrou, dizendo “Pela acolhida aos órfãos, nos orfanatos, quem sabe, Madre 
Assunta terá evitado que muitas crianças e adolescentes fossem vítimas  deste mal”. 

 
No final cada Grupo se reuniu e tratou de assuntos específicos. O Grupo Imaculada 

Conceição recebeu informações da programação das cerimônias de beatificação de Madre 
Assunta Marchetti, no dia 25 de outubro de 2014, na Catedral da Sé, em São Paulo, vigília de 
oração e outros eventos.  

 
O encontro foi encerrado com o almoço de confraternização. 
 

Caxias do Sul, 26 de abril de 2014 
 

 
Ir. Nadir Contini 

Assessora do Núcleo São Carlos 
João Inácio Bremm 

Coordenador do Grupo Imaculada Conceição 
 

 
 
 
 

REDEMPTORIS MATER 
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Encontro de Formação, Estudos e Espiritualidade do 
Grupo Imaculada Conceição 

                   

 Sábado dia 29  de junho de 2014, a partir das  10 horas da manhã, alguns leigos e leigas do 
Grupo Imaculada Conceição, se encontraram, juntamente com a Irmã Assistente, Clecy Baccin, 
para celebrar de modo mais intenso a preparação da beatificação de Madre Assunta. A mãe 
Igreja nos ensina que os Santos e Santas devem ser para nós, sinais que apontam para Jesus 
Cristo. Conseqüentemente o local escolhido para o Encontro, foi a Paróquia Jesus 
Ressuscitado do Bairro Nova Vicenza, cidade de Farroupilha – Estado do Rio Grande do Sul – 
Brasil, pois foi nas proximidades dessa Igreja, que Madre Assunta e suas coirmãs, se 
estabeleceram provisoriamente na sua chegada à Farroupilha.  
                  O objetivo do Encontro foi  estudar e refletir sobre a vida  de Me. Assunta 
Marchetti, co-fundadora da Congregação MSCS, celebrar a ação de graças pelo testemunho 
de fé e missão e ainda preparar a ida à São Paulo na Cerimônia de Beatificação. Essa reflexão 
foi conduzida por Isaias Pablo Klin Carlotto – Coordenador Geral de Leigos LMS, que destacou 
de forma especial as sete virtudes de Madre Assunta que são: Temperança, Justiça, Fé, 
Esperança, Humildade, Prudência e Fortaleza. Salientou ainda que o fio condutor da 
espiritualidade de Madre Assunta, e que cada leigo e leiga também é instado a assumir, foi:  
“o amor a Deus concretizado no serviço humilde aos irmãos migrantes , aos doentes, aos 
pobres e aos órfãos”.   
                Após o almoço nos dirigimos ao Santuário de Caravággio, para participar juntamente 
com as Irmãs MSCS, da missa preparatória à Beatificação. O Coordenador Geral do LMS e do 
Grupo Imaculada, Pablo e João Inácio, respectivamente, levaram símbolos na procissão de 
entrada – lamparinas e um pedestal com coletânea de bandeirolas dos países, onde as Irmãs 
MSCS marcam sua presença. Após a celebração religiosa, encerrou-se o evento com 
apresentações artísticas, destacando-se de modo especial a Banda do Colégio São Carlos, de 
Caxias do Sul.  

João Inácio Bremm 
Coordenador do Grupo 

Imaculada Conceição 
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LSMM PHILIPPINES NEWS UPDATE…….. 
 
Just recently, the LSMM Philippines celebrated and commemorated two great events of the 
Scalabrinian community. June 1, 2014 – the Feast of Blessed John Baptist Scalabrini as well as 

his death anniversary, too. The lay together 
with the MSCS congregation had a Holy 
Mass in the afternoon and one of the 
aspirants was accepted into the community. 
Dinner followed and there were 
presentations from the aspirants. The lay 
also participated as well as the guests who 
came to join the celebration.  
On the other hand, last July 1, 2014 – the 
celebration of Mother Assunta’s death 
anniversary was also a day to remember for 
us LSMM. Two initiating members were 

commissioned as effective members of the group. We welcomed Rosalinda Bergancia and 
Mila Cleofe Yanuario who pledged and committed themselves to become lay missionaries of 
the LSMM. This day also was the acceptance of five (5) aspirants of the MSCS. The event was 
celebrated with a mass also followed by some presentation from the lay as well as the 
aspirants. There was dancing and everyone joined. Thanks to Dudz who contributed the 
coaching of the dance steps wherein everybody was able to participate  and showed their 
skills in dancing from zumba, cha-cha, boogie and modern. The celebration was indeed a day 
to remember! Everybody enjoyed and had their share of the sumptuous dinner, too.  
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                            Beatification of the  
     

 Blessed Mother Assunta Marchetti 
 

October 25, 2014 
 
 

 

 
 

 
 

 

"I was a stranger and  

   you welcomed me"  
                    (Mt. 25, 35) 
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THE LSM CHRISTMAS PARTY  

 
The lay celebrated Christmas with the Sisters of St. Charles. We had Chef Pedro prepared 

dinner for all and we shared food and drinks that day. During the dinner the Nucleus had their 

1
st
 raffle, we sold tickets and had different prices the main price was a Samsung tablet 

purchased with the zumba funds.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good bye party to our 

lovely advisor Sor Beth 



 29 

 

 

 

We had to say good bye to Sister Beth as she was 

assigned to a new job, sad but happy for her!!!  

 

 

 

 

 

 

GO LSM 
 

The lay Scalabrinians continue with their prayer service at detention center located in 

Broadview, IL.  The prayer with the migrants in detention is the second Friday of each month, 

and we also serve at the normal prayer the 4
th

 Friday of 

each month. Lay Pedro Sigaran is coordinating the 

detention center prayers, and actively serving those two 

Fridays during 1
st
 and 2

nd
 quarter of 2014. Initiating 

member Luis Acosta had joined the Friday’s detention 

center prayer. Lay Patricia Garcia joined the bus prayer 

the 2
nd

 quarter of the year.  

This service is hard for most of the Lay members as all 

work, however, some of them had solicited job 

permission to be able to join the lay Scalabrinians.  
 



 30 

 
 

 

The Lay Scalabrinians were also able to serve the Spanish, and Italian communities at the 

VITA site in Mount Carmel Church. They helped the migrants and locals preparing Free State 

and Federal income tax returns. This project included training and on site tax preparation to 

better serve the community.  Both Pedro and Patricia served during tax season filing tax returns 

to migrants from different countries.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The lay Scalabrinians also continue the new member formation. Initiating Lay member 
Rosario is coordinating our migrant novena at different houses. 
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Lay experiences  

 
 

During my 1st bus prayer I felt a little nervous, for some reason 
getting inside the bus and talking to our brothers and sisters that 
were leaving made me weak, and honestly I felt like I was losing my voice. 

I memorized the Matamoros shelter address and provided it during my short prayer. I also 
reminded them to stay together at the border. They paid attention and participated 
praying our father prayer together.  

 
During my second visit I felt a little more comfortable, I was able to help a lady that got to the 

site late, she requested to see her husband after normal visit hours, he was at the bus and 
they allowed her to be able to say good bye. At that moment she needed to pray and we 
prayed together.  Patricia. 

 
My Name is Luis Acosta and I would like to talk about how positive and 

encouraging my formation on  the Chicago chapter Lay Scalabrinian 

Movement has been this far.  I have participated on several of the  

formation meetings both with Sister Elizabeth Pedernal and Sister Alma.   

I have learned about the generous giving nature of our movement 

focusing on migrants helping  migrants. 

I have also been going to the Broadview Detention Center once a month 

with our LSM group  (Pedro Sigaran and Patricia Garcia) to assist on 

giving instructions to our fellow detainees on where they need to go once 

they reach the US/Mexico border and to let me know that we are  supporting them with prayers 

for a safe return back home. 

It is very sad to know about the broken dreams of fellow migrants who have been in many 

cases in this  country for many years and are now being forced to deal with the reality of going 

to a country that no  longer feels like home, but the worst and most disturbing consequence of 

forced deportations is the one that has to do with leaving broken households behind.  

I have also participated with our group on different pro-immigrant legalization marches we 

have had in Chicago.  
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MADRE ASSUNTA MARCHETTI COFONDATRICE DELLE SUORE MISSIONARIE DI SAN CARLO 
BORROMEO SCALABRINIANE SARA’ PRESTO BEATA 

 
Articolo uscito sul settimane cattolico della Diocesi di Piacenza-Bobbio a cura di Giuseppe 
Morsia LMS 
 
Questo primo luglio abbiamo celebrato per l'ultima volta il trapasso da questa vita all'eternità 
di Madre Assunta Marchetti, cofondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo –Scalabriniane come Venerabile. 
Il 25 ottobre prossimo in Sam Paulo-Brasile verrà proclamata Beata e per tanto avrà una festa 
propria e tutta la Chiesa potrà venerarla e pregarla come tale. 
Moriva in Brasile il 1 luglio del 1948 nell’orfanatrofio che lei stessa aveva fondato nel 1904 
dopo aver vissuto per nove anni nel’orfanatrofio di Ipiranga fondato da suo fratelo P-Giuseppe 
Marchetti.  
Madre Assunta arrivata in Brasile nel lontano novembre del 1895  dopo aver lasciato l'Italia 
con sua madre ed altre 2 compagne, con la benedizione e l'invio missionario da parte del 
Beato Scalabrini nella cappella dell'episcopio di Piacenza, non fece mai più ritorno. 
La sua vicenda umana e missionaria di cofondatrice della Congregazione femminile di San 
Carlo Borromeo voluta da Scalabrini nacque e si sviluppò tutta in Brasile nella sua umile 
dedizione agli orfani, migranti e malati, scrivendo una pagina di storia significativa nel Brasile 
del suo tempo e dando una testimonianza evangelica nella Chiesa e nella società- 
Descrivere la sua vita in poche righe non è semplice possiamo però dire che ha vissuto i suoi  
cinquantatre anni di vita religiosa-missionaria in modo intenso e talora eroico impegnandosi 
costantemente nel custodire il carisma donatele da Mons. Scalabrini impegnandosi al servizio 
sei migranti più poveri e soprattutto dedicandosi ai figli di migranti rimasti orfani. 
Potremmo paragonare la sua vita a quella del “granello di senapa” del Vangelo: piccolo ed 
umile, ma molto potente e fecondo. 
Una donna semplice, esemplare, equilibrata, sensibile, mite e allo stesso tempo forte, 
riservata e schietta, contemplativa e attiva (voleva essere Carmelitana di clausura ed è invece 
diventata missionaria). 
Queste sono le parole più importanti  per presentare questa piccola ma grande donna a tutti 
ed in modo particolare ai migranti nella sua realtà umana e spirituale che a trasmesso e 
continua ancora a trasmettere attraverso le sue figlie ed i laici che continuano nella Chiesa a 
lavorare per la causa dei migranti. 
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IL GRUPPO SAN GIUSEPPE ANNUNCIA LA PROPRIA IV ASSEMBLEA 
GENERALE  

CONVOCATA A ROMA DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2014 
 

 
 

              

 

     

 
Piacenza, 6  maggio 2014 

 
«Senza sacrificio non si può fare del bene al prossimo, 
e meno se ne può fare se non abbiamo la carità tra noi,  ma 
speriamo che questa non abbia mai a mancare. 
Unione e carità!  
Con queste tutto si sopporta, tutte le croci pesano meno». 
 (M. Assunta Marchetti)    
 
 
Carissime Superiore delle Comunità  

Suore e Laici LMS del Gruppo San Giuseppe Europa 
 
Con gioia vi comunichiamo la realizzazione della IV Assemblea del Gruppo LMS San Giuseppe 
Europa, che avrà luogo a Roma, dal 12 al 14 settembre c.a.. 
Questa Assemblea, sulla base del Documento Finale della IV Assemblea Generale del 
Movimento,  si propone come obiettivo  generale, di verificare e fortificare il carisma nella vita 
e nella missione dei singoli Nuclei, in vista di un maggiore consolidamento del Movimento 
partendo dalle realtà che operano  direttamente sul territorio a contattato con la difficile 
realtà del mondo delle migrazioni. Sarà un momento molto significativo per approfondire la 
dimensione missionaria nella vita di ogni Nucleo e di ogni LMS.  
In vista di questo obiettivo, l’Assemblea sarà u momento di grande importanza  per  valutare 
sia il processo formativo che di azione socio missionaria ed organizzativa dei singoli Nuclei.  
Durante questa Assemblea sarà eletto anche il nuovo Direttivo del Gruppo, i rappresentanti 
del nostro Gruppo alla V Assemblea Generale del Movimento LMS che si terrà nel prossimo 
anno e saranno stabilite le linee programmatiche generali per il  prossimo triennio che 
verranno formalizzate ed approvate nel Documento finale della Assemblea.  
 

Il tema della nostra  Assemblea è: “fortificare e consolidare la vita e la missione 
del Nucleo come cellula fondamentale del Movimento LMS”, illuminata dalla 
parola di Madre Assunta: “Vi arride una grande speranza”.  
 

Congregazione Suore Missionarie S. Carlo Borromeo  Scalabriniane 

Provincia San Giuseppe Europa 
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Durante l’Assemblea, oltre ad alcuni momenti forti di preghiera e di arricchimento spirituale, 
anche alla luce della vita e degli insegnamenti lasciatici da Madre Assunta Marchetti, che il 
prossimo 25 ottobre sarà proclamata Beata, saranno  trattati diversi argomenti di carattere 
pratico e organizzativo, che necessitano una verifica, una revisione, una definizione, una 
elaborazione e approvazione.  
 
L’Assemblea sarà arricchita dalle relazioni  dei Nuclei presenti dei diversi Paesi. Le relazioni 
mostreranno  il  cammino  missionario,  formativo e organizzativo dei diversi Nuclei e le 
prospettive proposte per il prossimo triennio. L’Assemblea conterà sulla presenza di tutto il 
Direttivo uscente, dei Coordinatori dei Nuclei e di massimo 2 rappresentanti per ogni Nucleo e 
da parte della Provincia MSCS contiano sulla Presenza della Provinciale, dell’Assistente di 
Gruppo e delle Suore Assistenti dei Nuclei.   
 
Sulla base degli obiettivi che ci proponiamo per questa Assemblea, stiamo predisponendo 
alcuni strumenti, che saranno inviati prossimamente ai Coordinatori, per verificare lo “status 
quo” di ogni singolo Nucleo e capire quali prospettive di sviluppo ogni Nucleo si propone per il 
futuro. 
 
Ogni responsabile di Nucleo e suo Consiglio e pregato pertanto di svolgere, entro il 1° 
settembre del c.a., l’Assemblea di Nucleo per ragionare insieme, sulla base dei documenti che 
saranno inviati: sull’organizzazione e missione specifica del Nucleo e/o dei singoli LMS in 
comunione con tutto il Nucleo ed analizzare a fondo lo “status quo” e le “prospettive per il 
consolidamento” del Nucleo nel prossimo triennio; fare il rinnovo delle cariche e nominare i 
due rappresentanti che insieme al Coordinatore e la Suora Assistente parteciperanno 
all’Assemblea di Gruppo. 
 
Con grande gioia annunciamo questo evento cosi importante per il nostro Gruppo LMS 
coscienti dell’ importanza che questa ha non solo per noi, ma tutto tutto il Movimento e per  
la Congregazione mscs, per la Chiesa e per i migranti. Contiamo  sulla vostra preghiera e unità.  
Invochiamo il Padre di concederci  la grazia e il dono della sapienza per poter preparare e 
realizzare bene questo significativo evento e accoglierlo con il cuore aperto e gioioso.  
 
 
Sr Lina Guzzo mscs            Fernand Perpignan  
   Provinciale                        Coord. Gruppo LMS San Giuseppe  
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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI E LA STESURA DELLA RELAZIONE DEL 
GRUPPO SAN GIUSEPPE E DEI SINGOLI NUCLEI 

 
Durante l’Assemblea di settembre i Nuclei avranno rispettivamente due momenti in cui relazionare 
le proprie attività:  
A. uno nella mattinata di sabato per raccontare la situazione del Nucleo al momento presente. 
Questo momento lo abbiamo chiamato:   
 

STATUS QUO DEL NUCLEO ( i punti che proponiamo sono indicativi, ma anche necessari per tenere 

un’unica metodologia per potere poi discutere su punti comuni) 

 

1. Membri  effettivi (Con promessa pubblica o promessa privata)  

2.  Membri cooperatori 

3. Organizzazione (organigramma, sede, attività, ecc) 

4. Situazione finanziaria 

5. Formazione dei  membri 

6. Attività pastorali 

7. Vita spirituale 

 

1. B. uno nel pomeriggio di sabato per descrivere invece, sulla base dello status quo, quali sono 

le prospettive che il Nucleo si propone per il proprio consolidamento nel prossimo triennio.  

 

 

 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL NUCLEO PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

 

Si consiglia di sviluppare gli stessi punti vedendoli dal punto di vista dello sviluppo  

 

N.B. 
La relazione deve essere estesa in Power Point o con  un file di Word. 
 Il coordinatore del Nucleo presenterà in Assemblea di Gruppo, in 10 mnt.  lo status quo ed in un 
secondo momento sempre in 10 mnt. le prospettive. 
Ogni Coordinatore dovrà inviare al Coordinatore di Gruppo Fernand imail: fy.perpignan@bluewin.ch  
entro e non oltre il 1° settembre le schede dei membri effettivi ( o che chiedono di diventare 
effettivi) dei membri cooperatori e per quelli che fanno richiesta di diventare effettivi, la relativa 
lettera di richiesta di adesione al Movimento LMS. 
Si rende noto che il concetto di appartenenza al movimento è cambiato. Ora esistono solo MEMBRI 
EFFETTIVI e COOPERATORI. 
Il nuovo Statuto recita così: 
“26. Modalità di appartenenza 
 

1.  Membri effettivi: 
Sono membri effettivi del Movimento tutti coloro che, dopo aver compiuto il cammino formativo, 
aver partecipato alla vita e alla missione del Movimento e averne fatto debita richiesta scritta,  come 
stabilito dalle Direttive Operative, si impegnano, ad aderire e partecipare alla vita e alla missione del 
Movimento: o attraverso un impegno personale scritto o emettendo  la speciale formula di 
promessa pubblica come stabilito nel n. 17 Cap. 3 della presente Regola di Vita ,  

mailto:fy.perpignan@bluewin.ch
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2.  Cooperatori: 
tutti coloro che mantengono contatti fraterni, che partecipano ad incontri formativi e celebrazioni e 
si impegnano in iniziative di volontariato con i migranti.   

 
GRUPPO SAN GIUSEPPE  

SCHEDA MEMBRO EFFETTIVO LMS 
 
Nucleo …………… 
Nome……………… Cognome…………..data di nascita…………… 
Indirizzo…………… 
Email…………                Tel. 
 
 
Ingresso nel Movimento: (Anno)  ……………… 
Membro effettivo dal: …………………… 
La stessa scheda può essere fatta per i memebri cooperatori 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO SAN GIUSEPPE 
SCHEDA MEMBRO COOPERATORE LMS  

 
Nucleo …………… 
Nome……………… Cognome…………..data di nascita…………… 
Indirizzo…………… 
Email…………                Tel. 
 
 
Ingresso nel Movimento: (Anno)  ……………… 
Membro effettivo dal: …………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

 

FOTO 
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Cronogramma attività 
 

Nucleo St. Othmar di San Gallo 

 

Laici Missionari Scalabriniani 2014 

 
 

 

DATA EVENTO PER CHI SCOPO LUOGO 
 

24.04.14 
06.05.14 
08.05.14 
15.05.14 
22.05.14 
29.05.14 
03.06.14 
05.06.14 
7.06.14 

 15.06.14 

Apertura incontri 
ODASC 
Incontri anziani 
Incontri anziani 
Incontri anziani 
   “ 
 LMS  
Riunione 
Incontri anziani 
 

 
   “ 
Membri  
   “ 
   “ 
   “ 
    
   “ 
   “ 
 

Chiusura conti 2011 
Varie attività 
Tombola 
Ginnastica 
Stato Sociale 
Ballo 
Pizza 
Vedi ODG 
Grigliata 

 
 

Offenes Haus 
Sr. Celina 
  “  
  “  
  “ 
  “ 
Hospiz 
Offenes Haus 
Baracca 

 

Inoltre bisogna anche dire che in questa lista non sono menzionate le visite agli ammalati in 
ospedale e le visite nelle case per anziani. I nostri laici missionari inoltre aiutano molte 
persone in diverse attività. Ringraziamo tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo 
per aiutare il prossimo. 
 

 
 

NUCLEO "TERRA PROMESSA" ROMA 

La nostra missione con gli Eritrei a Roma 
 

Quest’anno  il Signore ci ha fatto incontrare una 
sorella bisognosa rifugiata, che ha viaggiato con 
tanta fatica e disperazione. Tutte le preghiere 
che abbiamo fatto sono servite perché il Signore  
ha illuminato una strada dove noi l’abbiamo 
incontrata. Si chiama Semhar, è una rifugiata  
eritrea di 23 anni, vive in un edificio pubblico 
vicino alla stazione Termini di Roma,  occupato 
dal Movimento per la casa, senza avere altro che 
qualche vestito. Dopo il suo racconto sulla sua 
situazione ho capito che era arrivato il momento 
giusto di intervenire chiedendoci cosa possiamo 
fare????    Mi è venuta in mente la  domanda 
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simile  che mons. Scalabrini si era posto  alla stazione di Milano.  
Ecco di cosa lui parlava… di che carisma si trattava, è quella cosa 
inspiegabile che ti spinge a chiederti con te stessa cosa posso fare, 
voglio fare , devo fare, e così è iniziata questa nuova missione che 
stiamo svolgendo con tanto amore, tanta pazienza, e tanta 
disponibilità. 
Ogni volta che li aiutiamo ci trasmettono qualcosa di nuovo , di 
sereno, che ci spinge a fare sempre di più. 
 
Perché non basta mai per colmare  i loro cuori di gioia, di sorrisi, 
di benevolenza  non basta per la loro dignità, non basta per tutto 
quello che hanno passato e sofferto…. Non basta mai…. Ma 
vedere i loro occhi luminosi e  il loro sorriso ci colma di gioia, ci fa 
incontrare il Signore… 
E noi oltre che portare vestiti, pentole ,letti , materassi e viveri 

vorremmo portare loro un sorriso, una parola di conforto, una fratellanza fargli sentire che 
possono contare su di noi, e che il Signore è con noi e con loro in qualsiasi momento…e così 
riuscire a trovare un momento  tutti insieme per ringraziarlo di esserci sempre  e di esistere.  
 
 Io e Cinzia ci siamo attivate, abbiamo sensibilizzato il nucleo LMS di Roma e  ci siamo anche 
messe  in contatto con varie parrocchie, chiedendo ad amici e conoscenti. Abbiamo così 
festeggiato il Natale Eritreo con loro è stata una bellissima festa e una bella esperienza. 
Ormai siamo di casa in Via Curtatone ( la via dove c’è il palazzo occupato ), ci aspettano, siamo 
ben accolte e contano su di noi ,ci raccontano i loro problemi e i loro bisogni. 
Abbiamo voluto condividere con loro anche un’altra festa: la festa della donna , l’abbiamo 
fatta in onore delle donne, elemento fondamentale nella migrazione, abbiamo festeggiato 
ballando anche insieme con loro  e  loro sono rimasti molto contenti. Ci hanno detto” grazie 
per la vostra presenza e il vostro interesse, tutto questo ci fa felici”. 
 
E noi ringraziamo il Signore per averli conosciuti, i nostri fratelli migranti, il Signore ci dà la 
forza e ci sostiene  e noi siamo felici di fare tutto quello che possiamo il nostro nucleo ci 
fortifica e ci sostiene 
Continueremo la nostra missione finchè tutti  avranno una vita dignitosa  e continuino a 
sperare in una vita 
 migliore. 
Accettiamo qualsiasi aiuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e hanno pregato per 
noi e per loro. 
 
Carissimi saluti, un abbraccio forte da parte di tutto il nucleo di Roma 
 

Francesca Satta  
coordinatrice nucleo LMS 

 “Terra Promessa”  
Roma-Italia 
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Attività del Nucleo Madre Assunta di Piacenza 
 

 

 

I nostri incontri mensili di preghiera e formazione 
 

Con la festa del Beato Scalabrini abiamo concluso l'anno formativo del nostro Nucleo. Coma 
avevamo stabilito nel nostro programma per l’anno 
formativo 2013/14 di cui abbiamo già parlato più volte negli 
informativi precedenti, durante questo anno ci siamo  
incontrati per approfondire alcune figure bibliche 
dell'Antico e del Nuovo Testamento.  
Nei momenti di condivisione fraterna, abbiamo 
approfondito la figura di Madre Assunto e tutto l’iter della 
prossima beatificazione e della nostra partecipazione ai 
momenti che saranno organizzati dalla Congregazione 
MSCS per questo particola momento.  
Come sempre ci siamo confrotati sulle attività che portiamo avanti insieme alle Suore o nelle 
parrocchie e nel mondo del lavoro; comunque là ove ciascuno di noi è impegnato come 
cittadino, come cristiano e/o come LMS. 

 
 

Un Incontro speciale con la Madre generale e le suore MSCS in formazione 
 

L'ultimo incontro prima delle meritate vacanze estive del 
nostro Nucleoè stato veramente speciale perchè ha coinciso 
con la presenza in casa Provinciale MSCS con la presenza di 
un folto gruppo di Suore che erano qui per il mese di 
formazione. 
Felice coincidenza ha voluto che proprio in quel giorno fosse 
presente anche la Madre Generale Ir. Neusa De Fatima 
Mariano che ci ha gentilmente incontrati, si è affabilmente 
intrattenuta con noi e ci ha fatto incontrare con tutta 
l'assemblea delle Suore in formazione. 
E' stato un momento di condivisione e e di gioia veramente 

grande che ci ha permesso di farci conoscere e raccontare le nostre piccole esperienze di 
Nucleo  e nello stesso tempo di conoscere tante sorelle, con cui condividiamo il carisma, 
provenienti da tutte le parti del mondo. 
 

Gli incontri con il Gruppo Islamo Cristiano 
 
Proseguono oramai da diversi anni la nostra presenza di 
LMS nella commissione diocesana per il rapporto inter-
religioso con le altre chiese cristiane  e le altre religioni. 
Nella nostra missione tra i migranti ci capita molto spesso 
di incontrare sia persone di altre fedi cristiane soprattutto  
Ortodossi ma soprattutto di altre religioni, specialmente 
Musulmani. 
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Da parecchi anni ormai, insieme ad altri amici Cattolici, Protestanti, Ortodossi e Musulmani 
ci stiamo incontrando in modo regolare ogni mese con condividere insieme ci accomuna e 
ciò che ci differenzia condividendo sia momenti di preghiera insieme nelle diverse 
espressioni delle singole fedi  sia condividendo la Parola di Dio espressa nell'antico e Nuovo 
Testamento e nel Corano. 
 
Dopo alcuni anni di reciproca conoscenza ed approfondimento di questi temi, abbiamo 
sentito la necessità di condividere anche delle attività sociali fatte insieme soprattutto in 
quei luoghi dove i migranti delle diverse fedi molto spesso sono lasciati soli: ospedale e 
carcere. 
I fratelli musulmani non avevano la possibilità di avere dei luoghi di preghiera e di incontro 
sia nell'ospedale, ma soprattutto nelle carcere; mettendoci insieme e portando avanti i 
problemi insieme oggi si è ottenuto degli spazi e 
delle possibilità di poter dare conforto con 
possibilità di incontro anche hai fratelli carcerati e 
ammalati con i loro Imam. 
 
Abbiamo fatto altre attività pubbliche insieme 
quali: convegni, banchetti nelle piazze delle città 
per presentare e distribuire insieme materiali di 
carattere religioso e parlare con le persone, 
promozione di feste comuni per testimoniare alla 
città che il dialogo interreligioso è possibile e 
testimoniare la fratellanza anche tra persone che 
pur nella diversità si può adorare e pregare lo stesso Dio ed essere fratelli. 
 
Oggi il gruppo è cresciuto ed i nostri incontri si svolgono oramai un mese nella sala della 
Chiesa Metodista e un mese alla Moschea. Come cristiani abbiamo partercipato diverse 
volte a convegni e incontri in moschea e loro loro nelle nostre parrocchie. Nelle festività 
principali ci si scambia gli auguri e si partecipa alle diverse manifestazioni anche 
condividendo la festa a tavola. 
 
Da ultimo stiamo ultimando le pratiche per la costituzione di una Associazione Islamo 
cristina per poter lavorare insieme in attività pubblicamente riconosciute. 
 

Il nostro rapporto con i rifugiati 
 

Come tutti sanno, solo quest'anno 2014 si stima in 
centomila gli arrivi in Italia dei rifugiati che stanno 
abbandonando i loro paesi in guerra sia dall'Africa che 
dal Medio Oriente. 
Anche a Piacenza e provincia è ormai presente una folta 
comunità suddivisa in diversi punti sia della città che 
della provincia. 
 
Come centro di ascolto, con Sr Maria, abbiamo accolto 
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un gruppo, che è in carico alla Caritas, di dieci 
ragazzi africani provenieti quasi tutti dalla 
Costa d'Avorio, ad eccezione di un ganese, e 
due ragazze sempre africane in carico alle 
nostre suore, per un corso di formazione 
linguistica.  
 
Stiamo ora cercando di contattre un gruppo 
molto più grande di una cinquantina di ragazzi 
che sono in carico ad una organizzazione che 
da quello che sappiamo non offre che vitto e 
alloggio e non sempre in ottime condizioni. 
Stiamo comunque cercando di approfondire per poter entrare in contatto ed eventualmente 
potervi prestare almeno un piccolo servizio di ascolto e di vicinanza fraterna; non sempre è 
possibile e ci lasciano entrare in contatto perchè logicamente in in queste situazioni c'è 
sempre chi cerca il business e di sfruttare la situazione per ricavarne un utili. 
 
In questi giorni di luglio, siamo stati contattati anche per visitare  un gruppo che sta oltre il 
confine della nostra provincia e uno di noi è già andato due volte ad incontrare un gruppo di 
ragazzi africani quasi tutti del  Mali che si trovano in un albergo abbastanza abbandonati a se 
stessi dove non manca il mangaire e una buona ospitalità alberghiera, ma a parte quello il 
nulla. 
Stiamo pertando cercando di conoscere sia il gruppo che le necessità più impellenti ( da un 
primo colloquio, molti non hanno che il vestito che indossano, alla sera lo lavano e al matino 
lo rimettono). 
Nella maggioranza sono analfabeti o alfabeti di ritorno ( petanto necessiterebbero di corsi di 
alfabetizzazione9. Nessuno parla italiano capiscono francese e alcuni lo parlano pure. 
Stiamo pertanto cercando di conoscere bene il luogo e di interessare le organizzazioni 
pubbliche di volontariato perchè intervengano soprattutto per tenerli impegnati sia con corsi 
di formazione che con altre attività perchè per il momento non fanno altro che mangiare e 
dormire e giocare a carte. 
Queste sono le problematiche che ci toccano al momento e pur essendo in un momento che 
dovremmo prenderci un momento di pausa e di riposo per riprendere a settembre le attività 
sia lavorative che di nucleo ci troviamo in una continua emergenza. 
Ma il Signore e sa e come diceva Madre Assunta "Dio vede e Dio provvede" noi ci affidiamo a 
lui e lo lasciamo fare cercando di rispondere al meglio là dove ci vuole e ci chiama. Lui non ci 
chiede mai di più di quello che possiamo fare.   

ed altri  

IlIlI 
 

Il 
 
 
 
 
 



 42 

 

GRUPO CRISTO REI 
Informações: 

 Núcleo Bom Samaritano (Bento Gonçalves/RS) 

 Núcleo João Batista Scalabrini (Alvorada/RS) 

 Núcleo São Rafael (Angola) 

 

Núcleo Bom Samaritano (Bento Gonçalves/RS) – 

Participação na Trezena de Santo Antônio 

No dia 1º de junho aconteceu a Missa das Etnias que é uma das atividades da Trezena de Santo 

Antônio. Nessa missa participam as várias etnias que compõem a cultura da cidade: poloneses, 

italianos, afros descendentes e haitianos. 

Na mesma, um grupo de haitianos coordenados pelos Leigos Missionários Scalabrinianos 

participaram fazendo preces e fazendo a apresentação de uma música religiosa típica do Haiti. 
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Primeira geração de Brasileiros descendentes de Haitianos 
 

No mês de abril nasceu em Bento Gonçalves 
mais uma brasileira descendente de 
haitianos, com o nome de Gregorina. Desde o 
seu nascimento foi ajudada com roupas e 
utensílios. Com um mês de vida a menina 
teve complicações pulmonares e teve que 
ficar internada por 11 dias no Hospital 
Tachinni onde foram auxiliadas a menina e 
sua mãe (com alimentação e roupas limpas). 
Após sua alta, estamos acompanhando 
prontamente e ajudando conforme a 
necessidade inclusive com remédios. Na 

mesma casa moram mais oito haitianos e esses também estão recebendo auxílio com roupas 
e alimentos, além de utensílios domésticos. 
 

 

Preparação para Beatificação de Madre Assunta. 
 

Estamos nos preparando para a Beatificação de Madre Assunta e com isso o grupo de LMS, 

núcleo Bom Samaritano participou no dia 1º de junho de uma celebração em homenagem à 

Madre Assunta, onde religiosas de todo o estado participaram revivendo a trajetória da 

religiosa, através de uma caminhada que saiu da frente do Hospital São João Batista e seguiu 

até o Colégio em Nova Brescia., durante a mesma houve a encenação da chegada de Madre 

Assunta ao município, no final da procissão foi realizada na igreja uma celebração Eucarística.  
 
Também o município de Bento Gonçalves foi agraciado pelas boas obras de Madre Assunta 
Marchetti e como forma de homenageá-la, para o dia 17 de agosto está sendo preparada mais 
uma peregrinação. 

 

Salete Terezinha Del Sant de Oliveira 

Coordenado do Núcleo Bom Samaritano 
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Núcleo João Batista Scalabrini (Alvorada/RS) – 
 
Encontro de Jovens Scalabrinianos e Tarde Missionária na acolhida aos novos Crismandos 
2014 da Paróquia Santo Antônio Alvorada/RS. 
 

 
 

 
 

Foi realizado no mês de maio uma Missa Especial em Homenagem ao “Dia das Mães” com a 
participação dos Leigos e do Grupo de Coroinhas que estão ligados a Pastoral Vocacional e ao Núcleo 
João Batista Scalabrini. 

 
 

 
 

Todos os meses, na primeira segunda-feira do mês é realizado através dos Leigos o Terço dos 
Homens com a animação dos Jovens Scalabrinianos. 
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No dia 13 de Junho,  dia do Santo Padroeiro “Santo Antônio” foi realizado uma Missa Especial 
organizada pelos Leigos Scalabrinianos, com a participação dos Coroinhas. 
 

 

              
 

 
Em prol da “Semana Nacional do Migrante”, em todos os horários das missas da Paróquia, 
bem como nas Capelas, houve a participação da Irmãs Scalabrinianas e dos Leigos,  orientando 
sobre a importância da Igreja e da Sociedade em ter  conscientização e compromisso social, 
de acordo com o tema: “Migração e Liberdade”. 
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Núcleo São Rafael ( Angola) -  
 
 
Em alusão ao dia 1º de junho, os Leigos tiraram fotos que ilustram as atividades realizadas 
pelo Núcleo São Rafael em Angola, na casa das Irmãs, onde tivemos junto com a Irma 
Leonilde, uma tarde de reflexão sobre a vida pastoral de João Baptista Scalabrini. Tivemos 
cinco bons momentos nesta data. 1º) Participação da Missa, 2º) Almoço de confraternização, 
3º) Leituras de Vida e Obras de Scalabrini com alguns cânticos de Louvores e trechos Bíblicos, 
4º Momentos de oração e  preces para todos os Leigos espalhados pelo Mundo a fora, aos 
Migrantes, itinerantes, Refugiados, 5º) Entrega de Bolachas as crianças de Rua, estas  que 
mendigam pelas ruas desta vila.  No próximo encontro teremos mais amabilidades de se fazer 
um bom relatório que espelhará todas as atividades realizadas de um tempo a esta parte. 

 
 Luanda, Angola aos 20 de Junho de 2014,  

O assistente da Coordenadora 
O Leigo André Domingos Neto  
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No Leste de Angola, o Leigo Missionário Scalabriniano  Francisco Chivela está criando  um 
novo Núcleo no Município de Lucapa no projeto Mineiro de Cambange. 
 

 
 
 

Marlene Dietrich da Silva - LMS 
Núcleo João Batista Scalabrini – Alvorada/RS 
Conselheira do Apostolado Grupo Cristo Rei 
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                                “A Migração dá ao homem como pátria o mundo” 

                                                        Bem Aventurado João Batista Scalabrini 

 

GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES 

 

 

 

O Grupo de Leigos Missionários Maria Mãe dos Migrantes tem a alegria de 

compartilhar com os demais leigos, agentes de pastorais, amigos, simpatizantes e 

colaboradores da causa dos migrantes e refugiados, as ações realizadas, por ocasião da 29ª 

Semana do Migrante, cujo tema este ano foi Migração e Liberdade, e lema Migrar é direito. 

 

 

Cuiabá-MT - O Centro de Pastoral para Migrantes de Cuiabá, promoveu  em comemoração 
ao Dia Do Migrante, um encontro de Capacitação para o Trabalho, que contou com a 
presença de aproximadamente 90 pessoas, dentre elas agentes da Pastoral do Migrantes, 
Voluntários, parceiros, migrantes acolhidos na Instituição ou já atendidos por ela .Depois 
do trabalho é claro só festa, foi servido almoço com gastronomia típica e muita música. 
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Cuiabá: Celebração do Dia do Migrante  no Santuário de Divino Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

Encontro de formação e planejamento com os membros do Núcleo de Leigos Missionários 
Peregrinos na Esperança. Neste dia em que se encerrara a 29ª Semana do Migrante, cujo 
tema este ano foi Migração e Liberdade, e lema Migrar é direito: Tráfico é Crime, 
realizamos um encontro sobre a Espiritualidade Scalabriniana que nos compromete a 
assumirmos o compromisso com a vida do migrante nas mais diferentes dimensões da 
existência humana. Neste encontro também completamos a equipe de coordenação do 
Núcleo que ficou sob coordenação de Lediomara F. de Souza e assessoria da Irmã Maria de 
Ramos Guimarães. 



 50 

 

 

Brasília- DF: Caminhada da festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes – 
Encerramento da Semana do Migrante. 

 

 

 

Brasília- DF: Caminhada da festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes – 
Encerramento da Semana do Migrante. 
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Naviraí – MS: Reunião de preparação das Ações da Semana do Migrante – Estudos, Reflexões 
e Celebração de encerramento da 29ª  Semana do Migrante. 

 
 

 

 
 

Cidade de Goiás – Goiás: Celebração de encerramento da 29ª Semana do Migrante. 
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Goiânia – Goiás: Celebração de encerramento da 29ª Semana do Migrante  na Comunidade 
Nossa Senhora da Guia. Foi uma Festa do Povo de Deus, momento de oração, alegria e 
felicidade por aquilo que a vida do Migrante representa no meio do Povo dessa Comunidade.  
 

 
 

Panfletagem na Rodoviária de Cuiabá-Mato Grosso: Projeto “Jogue a favor da Vida” 
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 O testemunho do leigo missionário scalabriniano, seu esforço em 

acreditar na causa foi marcante na preparação e nas ações desenvolvidas nessa 29ª Semana 

do Migrante. O Evangelho é sempre “boa nova”, porém não vai ter nova evangelização sem a 

disponibilidade dos evangelizadores a se deixarem evangelizar para se tornarem fortes na fé e 

na esperança, perseverantes como discípulos missionários.  Parabéns a todos que convictos se 

dedicam a viver a espiritualidade que lhe dá forças no cotidiano. 

 

Louredir Benevides - LMS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 54 

O decálogo da felicidade  

do Papa Francisco 

 
O Papa Francisco concedeu uma entrevista à 

revista argentina Viva, publicada no dia 27 de 
julho, em que deixou para os leitores algumas dicas preciosas para 

ajudar na busca da felicidade. Eis os 10 conselhos do Papa: 
 

1) Viver e deixar viver, primeiro passo para a felicidade 

"Aqui os romanos têm um ditado e podemos levá-lo em consideração 
para explicar a fórmula que diz: 'Vá em frente e deixe as pessoas irem 

junto'." Viva e deixe viver é o primeiro passo da paz e da felicidade. 
 

2) Doar-se aos outros para não deixar o coração dormindo 
"Se alguém fica estagnado, corre o risco de ser egoísta. E água parada 

é a primeira a ser corrompida." 
 

3) Mover-se com humildade, com benevolência entre as pessoas 
e as situações 

O Papa usa o termo “remansadamente”, de um clássico da literatura 
argentina. "No [romance] 'Dom Segundo Sombra' há uma coisa muito 

linda, de alguém que relê a sua vida. Diz que em jovem era uma 
corrente rochosa que levava tudo à frente; quando adulto era um rio 

que andava para a frente e que na velhice se sentia em movimento, 

mas remansado. Eu utilizaria esta imagem do poeta e romancista 
Ricardo Guiraldes, este último adjetivo, remansado. A capacidade de se 

mover com benevolência e humildade, o remanso da vida. Os anciãos 
têm essa sabedoria, são a memória de um povo. E um povo que não se 

importa com os mais velhos não tem futuro." 
 

4) Preservar o tempo livre como uma sadia cultura do ócio 
“O consumismo levou-nos a essa ansiedade de perder a sã cultura do 

ócio, desfrutar a leitura, a arte e as brincadeiras com as crianças. Agora 
confesso pouco, mas em Buenos Aires confessava muito e quando via 

uma mãe jovem perguntava: Quantos filhos tens? Brincas com os teus 
filhos? E era uma pergunta que não se 

esperava, mas eu dizia que brincar com 
as crianças é a chave, é uma cultura 

sã. É difícil, os pais vão trabalhar e 

voltam às vezes quando os filhos já 
dormem. É difícil, mas há que fazê-lo". 
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5) O domingo é para a família 
"Um outro dia, em Campobasso (Itália), fui a 

uma reunião entre o mundo universitário e 
mundo trabalhador, todos reclamavam que o 

domingo não era para trabalhar. O domingo é 
para a família". 

 

6) Ajudar de forma criativa os jovens a 
conseguir um emprego digno 

"Temos de ser criativos com este desafio. Se 
faltam oportunidades, caem na droga. E é muito 

elevado o índice de suicídios entre os jovens sem 
trabalho. Outro dia li, mas não me fio porque não 

é um dado científico, que havia 75 milhões de jovens com menos 
25 anos desempregados. Não basta dar-lhes comer, há que 

inventar cursos de um ano de canalizador, eletricista, costureiro. A 
dignidade de levar o pão para casa". 

 
7) Cuidar da natureza, amar a criação 

"Há que cuidar da criação e não o estamos fazendo isso. É um dos 
maiores desafios que temos.” 

 

8) Esquecer-se rapidamente do negativo que afeta a vida 
“A necessidade de falar mal de alguém indica uma baixa 

autoestima. É como dizer „sinto-me tão em baixo que em vez de 
subir baixo o outro‟. Esquecer-se rapidamente do negativo é muito 

mais saudável”. 
 

9) Respeitar o pensamento dos outros 
“Podemos inquietar o outro com o testemunho para que ambos 

progridam com essa comunicação, mas a pior coisa que se pode 
fazer é o proselitismo religioso, que paralisa: „Eu dialogo contigo 

para te convencer'. Não. Cada um 
dialoga sobre a sua identidade. A 

Igreja cresce por atração, não por 
proselitismo". 

 

10) Buscar a paz é um 
compromisso 

"Vivemos uma época de muitas 
guerras. Na África parecem 

guerras tribais, mas é algo mais. A 
guerra destrói. E o clamor pela paz 

é preciso ser gritado. A paz, às 
vezes, dá a ideia de quietude, mas 

nunca é quietude, é sempre uma 
paz ativa". 
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