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 Editoriale 
 

 

 

 

 

 
 

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

 

Saudações Scalabrinianas. 

 “A quem muito foi dado, muito será pedido; 
a quem muito foi confiado, muito mais será exigido.” (Lc 12, 48). 
 

Acompanhamos os grandes desafios sendo lançados em 
todas as partes do mundo para as questões migratórias. 

Os apelos são muitos e parecem que se multiplicam a 
cada notícia que nos chega. Suscitam reflexões, 

indignações a ponto de muitas vezes nos levar ao 
sentimento de impotência. Motivam seminários, congressos, jornadas, 

audiências e possíveis mudanças em legislações internacionais e 
nacionais. Porque a realidade dos Migrantes, refugiados, exilados é 

clara e contundente: doenças (ebola) explorados, escravos, 
deportados, sequestrados, decapitados, assassinados, afogados, .... O 

que se evidencia na intolerância, xenofobia que ampliam fronteiras 

físicas, sociais econômicas e culturais. As vítimas são adultos, crianças 
e idosos, e a impressão que temos é que nada comove mais políticos, 

governos, empresas... Todos estão sob a égide do capital. Escravos de 
um sistema que paulatinamente põe em risco a dignidade humana.  

Não obstante a essa realidade e até de forma paradoxal, o ano de 
2014 nos apresentou grandes bênçãos. Beatificação de Madre Assunta 

e a aprovação do Estatuto do Movimento LMS foram as que deixaram 
marcas profundas.  

  
"Marchetti foi uma madre exemplar, que trabalhou a serviço  dos órfãos de 

imigrantes italianos. Ela via Jesus presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes,  
nos imigrantes", (Papa Francisco - Celebração do Ângelus, Vaticano – 

26/10/2014). 
 

A Beatificação marcou com uma programação primorosa e levou a 

todos a vivenciar a espiritualidade. A correlata alegria estampada nos 
sorrisos do encontro de pessoas que ao longo do tempo muito se 

dedicaram através da oração, do estudo e da vivência dos valores e 
virtudes testemunhados pela Bem-aventurada Assunta Marchetti. O 

que nos faz mais convictos e fortalecidos na missão. 
 

Muitas pessoas, entre irmãs e leigos/as envolvidos em 
responsabilidades concernentes a magnitude do evento. A 

Congregação MSCS está de parabéns por ter dado a relevância 
necessária proporcionando a todos grandes momentos de religiosidade 

e confraternização. 
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“Non è questo un avvenimento di grande gioia e da ricordare 

per sempre come una delle tappe fondamentali del nostro 
Movimento?”  

(Giuseppe Morsia – Vice-coordenador Geral) 
 

A aprovação do Estatuto do Movimento, prioridade 
da III e IV Assembleias Gerais, é a culminância de 

uma caminhada empreendida com zelo da 
Congregação MSCS. Tudo aconteceu a seu tempo e 

construído com marcos referencias de fé, 
dedicação, empenho, amor e doação. Muitos leigos 

e leigas em muitos países foram tecendo os 
capítulos dessa história, vencendo etapas e 

sedimentando o perfil do SER leigo/a Missionário/a 

Scalabriniano/a, assumindo como Missão, porque se 
sente chamado e confirmado no Carisma 

Scalabriniano.  
 

No informativo presente, vais encontrar uma grande 

riqueza de depoimentos feitos por leigos e leigas de 
diferentes lugares. Observe a simplicidade, mas 

também elementos suscitados por essa maravilha 
que foi poder testemunhar a beatifcicação de uma 

pessoas que inspira vidas, nutre esperança e motiva 
a estar como dom e serviço na vida dos mais 

necessitados.  
 

Registramos a gratidão por todos os esforços 

empreendidos pelos governos provinciais cessantes 
da Congregação MSCS e saudamos as novas equipes 

que assumem a missão da animação. Nos colocamos 
em unidade na preces e na ação necessárias nos 

diferentes contexto em que temos passos 
compatilhados.  
 

Invocamos a intecessão da Mãe Maria e 
dos Bem-aventurados Scalabrini e 

Assunta para todas as nossas 
necessidades em especial pelas 

vocações, nesse ano da vida 
consagrada.  

 
Boa caminhada de final de ano e um 

ano de 2015 cheio de bênçãos.  
 

Com minhas preces, gratidão e 

estima.  
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral – LMS 
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"We saw his star at its rising  
and have come to do him homage." 

-Matthew 2:2 

  
Our Dear Lay Scalabrinian Missionaries, 

  
With immersed joy and angelic voices, we greet you a very Merry Christmas! 
  

This day is truly a moment of joy, celebration and jubilation. The Christ, the 
Savior is  born among us. The Child, the King of Peace which was revealed in our 

world is Jesus, born of the Virgin Mary, true man and true God. He has entered 
our history; He has shared our journey. He came to free us from darkness and to 
grant us light. In Him was revealed the grace, the mercy, and the tender love of 

the Father: Jesus is Love incarnate. He is not simply a teacher of wisdom, he is 
not an ideal for which we strive while knowing that we are hopelessly distant from 

it. He is the meaning of life and history, who has pitched his tent in our midst. 
  
Together with the shepherd who were the first to see this “tent”, to receive the 

news of Jesus’s birth. They were the first because they were among the last, the 
outcast,  let us pause before the Child. Together with them, let us thank the Lord 

for having given Jesus to us, and with them let us raise from the depths of our 
hearts the praises of his fidelity. 
  

With this, we are called to contemplate scenes of humanity in need of divine-eye, 

to renew our commitment to recognize and accommodate the migrant as He is, a 
human being in the image of the pilgrim Jesus, who entered in their culture, 
understand their time, take our  personal history and social, religious, political and 

economic. In anyway, be an instrument of the love of God, with the pedagogy of 
Jesus, to promote and defend their human dignity and son of God.. 
  

Let us rejoice this Christmas, God's presence with us and we welcome the 

proposal of the Church to renew our faith and nourish ourselves in the bread of 
the word and the bread of the Eucharist, to be stronger and believe in our mission 
of evangelization, particularly among migrants.   
  

We also celebrate the joy with you also for having received the approval of your 

Statutes by the Church, this October 1, 2014, in the occasion of the world day of 
Mission.  This is another milestone which marked our journey together. Your 

presence as well in the great feast of the Congregation, the Beatification of our 
cofounder are such many signs of life and of God happen in our journey, the good 
news continues to be announced to the people, in particular way, migrants and 

refugees, in many ways and in different spaces where we are present.   
  

In the name of the General Government, we wish you all the best for this 
Christmas and in the years to come! 
  

Sr. Elizabeth Pedernal, mscs 
                                General Councilor and LSMM Adviser for English    

Messaggio dell’Animatrice Generale 
LMS 

Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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Dios nace en la casa que encuentra acogida.  

Deseo que su corazón sea el lugar donde Él llegue para 

quedarse los 365 días del año 2015. 
Un abrazo navideño Hna. Albertina M. Pauletti, mscs 
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MENSAGENS DE NATAL 
 

“ Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 

 Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si gioisce quando si spartisce la preda. 

Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle 
sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere 

ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace;” 
(Is.9,1-2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affinchè nelle tenebre nelle quali sembriamo  brancolare  sempre più di questi tempi  

possiamo vedere la luce che il bimbo Gesù accende nei nostri cuori e sperimentare la 

gioia e la pace che porta nelle nostre case e nel mondo in particolare attraverso l’amicizia 

e l’incontro con i  nostri amici e fratelli migranti  

          Tanti auguri per un S.Natale                         

Natale 2014                               
Cinzia Sabbatini  

Coordinatrice LMS Gruppo S.Giuseppe        
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É NATAL. 
É O NASCIMENTO DO SENHOR. É O NASCIMENTO DA LUZ. 

 
Deus ilumina tudo que vemos, sejam as maravilhas da natureza ou as 

virtudes das almas santas. Todas as belezas desta terra são como espelhos, 
nos quais podemos admirá-Lo e crescer na esperança de vê-lo no Céu.  

 

Ensina-nos São Paulo: “Hoje vemos como por um espelho, 
confusamente; mas então veremos face a face” (1 Cor 13,12). Não obstante, 

como poderemos chegar a ser perfeito espelho do Sol da justiça, límpido e sem 
nenhuma mancha, para refletir sua imagem? 

 

O amor, diz São João da Cruz, torna o amante semelhante ao amado. É, 

pois, amando muito a Deus, como Ele nos amou, dando-nos seu Filho Único, 
que nos tornaremos semelhantes a Ele. 

Amando a Deus mais do que nós mesmos – o que só é possível com o 

auxílio da graça -, desejaremos viver conforme a sua Lei e seremos a “luz do 
mundo” (Mt 5,14) preconizado por Nosso Senhor Jesus Cristo no evangelho. 
Assim, poderemos realizar em nós as palavras do Apóstolo: “Refletimos como 

num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma 
imagem, sempre mais resplandecentes, pela ação do Espírito do Senhor” (II 

Cor 13,12) 
 

Feliz Natal! 
             

Antonio Caetano Caltabiano 
Coordenador do GNSA 

Conselheiro geral da formação 
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“Com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor  
e meu coração exultará de alegria em meu Deus,  

porque me fez revestir as vestimentas da salvação.”   
(Is 61,10) 

 
 

Que a luz que emana do menino Jesus, 

ilumine a todos nós e renove a esperança de vida plena  

à cada ser humano, de modo especial os doentes, pobres,  

migrantes e refugiados. 
 

Desejamos a todos  

os Leigos e Leigas LMS e às Irmãs MSCS,  

abençoado Natal e um venturoso e próspero Ano 2015. 
 

 

Grupo Imaculada Conceição 

Caxias do Sul RS, Dezembro 2014 
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Que neste Natal, pela sua grandiosidade busquem: reflexão, 

amor, fraternidade, esperança, no convívio de cada um. 
Com seus amigos e familiares brindem esta data com a taça da 

saúde, felicidade, paz e da união. 
Aproveito para agradecer à todos(as) os LMS do Grupo Cristo 
Rei pela colaboração, dedicação e serviço prestado junto aos 

migrantes e necessitados. 
 
               À todos um FELIZ NATAL E 

ÓTIMO ANO DE 2015. 
 

João Aristides 
Conselheiro Geral -LMS 

Coordenador Grupo Cristo Rei 
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Dear All, 

I just have a great time celebrating Christmas Eve 
with HOME shelter residents. These migrant workers 
are unable to be with their loved ones in their 
countries. I am so honour to be there to comfort them. 

Let us pray for their cases to be settled soon and they 
can be able to unite with their family. 

I take this opportunity to thanks all the volunteers, 
donors and my dear friends for your contineous 
support and sharing your blessings to HOME. May 
God bless you and your family. 

Have a Happy Christmas and Blessed 
New Year. 

Love always 

Sisi Sukiato 
Coordenadora do GNSF/Ásia 

Cingapure 

 

 
 

 
 

Merry Christmas wishing the love of Jesus stays in your 
heart all year, and for peace on earth. 
 

Feliz navidad que el amor de Jesús permanezca en sus 
corazones todo el año, paz en la tierra. 
 

Buon Natale amore di Gesù resterà nel cuore per tutto 

l'anno e pace sulla terra. 
 

Feliz Natal continua a ser o amor de Jesus em seus 

corações durante todo o ano, paz na terra. 
 
 

Patricia Garcia  
Nucleo Joseph marchetti 

Chicago - EUA 
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Natal! 
Desejando a todos/as 

amigos/as uma noite de 

Paz de amor de muita 

alegria que o JESUS traga 

muita saúde aos que estão 

precisando e que todos em 

seu LAR hoje possam 

sorrir e abraçar-se com 

muito carinho ao dizer  

FELIZ NATAL 

 um abraço amigo a todos de nossa Família. 
 

Adilia e Quim de Sousa 
Joanesburgo – África do Sul 

 

 
 

 

É NATAL... 
Vou Senhor, armar uma árvore dentro do meu coração e nela pendurar em vez de presentes, os 

nomes de todos os meus amigos. Os amigos de longe e de perto. Os antigos e os recentes. Os 

que vejo todo dia e os que raramente encontro. Os sempre lembrados e os que, às vezes, ficam 

esquecidos. Os constantes e os intermitentes. Os das horas difíceis e os das horas alegres.  

Os que sem querer eu magoei, ou sem querer me magoaram. Aqueles a quem conheço 

profundamente e aqueles que me são conhecidos a não serem as aparências. Aqueles que devem 

e aqueles a quem muito devo. Meus amigos humildes, e meus amigos importantes.  
 

Os nomes de todos os que já passaram pela minha vida. Uma árvore de raízes muito profundas 

para que seus nomes nunca mais sejam arrancados do meu coração de ramos muito extensos 

para que novos nomes, vindos de todas as partes venham juntar-se aos já existentes. De sombra 

muito agradável para que nossa amizade seja um momento: de repouso nas lutas da vida. 
 

Feliz Natal! Que todos os nossos sonhos, sejam 

grandes ou pequenos, se tornem realidade e 

que o espírito do Natal encha nossos corações 

de muita alegria, amor e felicidade. 
 

Abraços afetuosos a todos! 

 

 

Daniela Colombo de Jesus 
Núcleo Madre Assunta 

Farroupilha – RS 
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Feliz Natal! 

Natal é a festa do encontro e do reencontro! 

Vivemos tempos que anseiam pelo encontro com o 

outro. Com aqueles que mais necessitam de nossa 

acolhida.  

 

Temos como missão, sair de nós e ir ao encontro do 

outro para estabelecer os processos necessários para 

a construção de um mundo mais justo e fraterno.  

 

O encontro com  Jesus na pessoa do outro se faz 

urgente num mundo carente de sentido e esperança 

para superar os desafios atuais.  

 

Que possamos iluminados pela Festa do Natal, 
empreender todas as nossas forças para fazer de 

2015 o ano do resgate da dignidade do outro.  

 

Boas Festas! 
Isaias Pablo Klin Carlotto 

Coordenador Geral 
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Mensagem de NATAL do Papa Francisco 

NATAL és tu, quando... 
 

No Natal costuma haver muito barulho… 

 …Mas é necessário fazer silêncio para ouvir a voz do AMOR! 

 

NATAL és tu, quando te dispões, todos os dias, a nascer de novo 

deixando Deus entrar no teu coração! 

 

O PINHEIRO DE NATAL és tu, quando com a tua força e coragem 

resistes aos ventos e dificuldades da vida! 

 

AS DECORAÇÕES DE NATAL és tu, quando as tuas virtudes são 

cores que enfeitam a tua vida! 

 

A LUZ DE NATAL és tu, quando a tua vida de bondade, paciência, 

alegria e generosidade consegue ser luz que ilumina o caminho dos 

outros! 

 

O ANJO DE NATAL és tu, quando consegues entoar e cantar a 

mensagem de paz, justiça e amor para todo o mundo! 

 

A ESTRÊLA DE NATAL és tu, quando consegues guiar alguém até à 

alegria do encontro com Jesus!  

 

OS REIS MAGOS és tu, quando consegues dar o melhor de ti 

mesmo a todos sem distinção! 

 

A MÚSICA DE NATAL és tu, quando vives em harmonia interior e 

espalhas harmonia à tua volta! 

 

O PRESENTE DE NATAL és tu, quando consegues comportar-te 

como verdadeiro amigo e irmão ou irmã de qualquer outro ser 

humano! 

 

O CARTÃO DE NATAL és tu, quando a tua bondade está escrita no 

gesto de amor que ofereces ao outro!  
 

“VOTOS DE FELIZ NATAL” és tu, quando perdoas, restabelecendo 

de novo a paz e concórdia, mesmo a custo do teu próprio sacrifício! 

 

A CEIA DE NATAL és tu, quando sacias com o pão da esperança 

qualquer pessoa necessitada a teu lado! 

 

A NOITE DE NATAL és tu, quando consciente, humilde e 

silenciosamente, recebes o Salvador do Mundo no teu ser. 

 

UM MUITO FELIZ NATAL para ti e a todos e todas aqueles e 

aquelas que desejam e procuram assemelhar-se a este NATAL! 
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ESTATUTO DO MOVIMENTO LMS 
1 OTTOBRE 2014 APPROVAZIONE DELLO STATUTO  

DEL MOVIMENTO LAICI MISSIONARI SCALABRINIANI 
 

 “Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza”. (Salmo 145) 

 

Carissimi LMS sparsi in tutto il mondo,  

abbiamo in questo finale di anno 2014 un motivo grande per dire grazie al Signore ed esprimere 

a lui tutta la nostra riconoscenza per il bene e l’amore che ci ha dimostrato. 
 

Tutti gli avvenimenti importanti che hanno segnato il 

mese di ottobre ne sono la testimonianza. 
 

Noi lo abbiamo saputo solo nel mese di novembre, 

ma il 1 ottobre 2014 è una data molto importante per 

il nostro Movimento Laici Missionari Scalabriniani: 

sono stati approvati dalla Santa Sede e precisamente 

dalla Congregazione dei Religiosi gli Statuti del 

Movimento. 
 

L’ultima Assemblea Generale mi aveva dato mandato 

insieme con l’Animatrice Generale di rendere gli 

accordi con La congregazione dei Religiosi al fine di 

presentare lo Statuto all’approvazione della Santa 

sede. Con Sr Zenaide Ziliotto, allora Consigliera Generale per l’Apostolato e Animatrice 

Generale del Movimento abbiamo incominciato tutto l’iter al  fine di arrivare all’approvazione. 
 

Il cammino non è stato semplice; infatti dopo aver ricevuto tutte le informazioni e gli strumenti 

con i quali confezionare il documento da presentare ci siamo messi al lavoro e nel settembre 

2013 abbiamo presentato tre documenti: un volumetto con la storia del Movimento, un 

volumetto con la Regola di Vita e un volumetto con le Direttive Generali. Tranne la Storia gli 

altri due erano i documenti che tutti conosciamo in quanto approvati nelle diverse Assemblee 

generali e in uso da tutti i Gruppi. 
 

La Congregazione dei Religiosi dopo averle esaminate le ha rinviate alla Madre Generale con i 

relativi suggerimenti  e correzioni da apportare. Il tutto è stato rivisto secondo i suggerimento e 

rinviato una seconda volta alla Congregazione che dopo averle esaminati le ha ulteriormente 

rinviate per ulteriori precisazioni.  
 

Nel frattempo c’è stato il Capitolo Generale delle Suore MSCS e il cambio del Governo 

Generale. 

 

Con Sr Albertina nuova animatrice Generale del Movimento è stata predisposta l’ultima versione 

che dopo l’approvazione della Madre Generale e suo Consiglio e a settembre u. s., dopo essere 

visto anche da Pablo Carlotto  Coordinatore Generale del Movimento che in quel momento si 

trovava in Italia per l’Assemblea del Gruppo San Giuseppe,  è stato ripresentato alla 

Congregazione dei Religiosi la quale in data 1 ottobre 2014 festa di Santa Teresa del Bambino 

Gesù Patrona delle Missioni  ha emesso il decreto di approvazione. 
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Non è questo un avvenimento di grande gioia e da 

ricordare per sempre come una delle tappe fondamentali 

del nostro Movimento? 
 

Nel 1997, a pochi giorni dalla beatificazione di Mons. 

Scalabrini, Padre dei migranti, fondatore delle 

Congregazioni Dei Missionari e delle Missionarie di S. 

Carlo Borromeo-Scalabriniane e dell’Associazione Laicale 

di mutuo soccorso S. Raffaele, nasceva in 

Fatima(Portogallo) il movimento LMS. E’ stato quello il primo impulso e il piccolo seme 

piantato con la speranza che crescesse e si sviluppasse. 
 

17 anni dalla sua nascita, siamo una realtà viva, presenti  in tutti e cinque i continenti e che opera 

non solo al fianco delle suore MSCS, ma anche là dove non sono presenti, dovunque la carità e 

l’amore  ci spinge a lavorare da laici impegnati  sia nella società civile che ecclesiale al fianco dei 

migranti per la loro promozione sia umana che religiosa e civile. 
 

Oggi 2014 e precisamente il 1° ottobre a pochi giorni dalla beatificazione di Madre Assunta 

Marchetti, cofondatrice delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo Scalabriniane,  la Santa 

Sede, attraverso la Congregazione dei Religiosi, ha  approvato lo Statuto-Regola di vita del nostro 

movimento LMS come “Associazione di fedeli laici, i cui membri  

desiderano partecipare nel mondo al Carisma dell’Istituto delle 

Suore  MSCS fondato dal Beato G.B. Scalabrini” ( lettera di 

approvazione dello Statuto).  
 

Io volevo dirvi tutta mia soddisfazione per questo grande 

avvenimento. 

Con questo primo ottobre 2014 abbiamo messo un punto 

fondamentale e segnato una tappa importante del 

cammino del nostro Movimento. 
 

Un punto che segna un arrivo, ma anche una nuova partenza 

perché ora siaamo una realtà riconosciuta ufficialmente dalla 

Chiesa e che in suo nome e in nome della Congregazione MSCS opera nel mondo della 

mobilità umana.  

 

Questo deve essere per noi un motivo di grande orgoglio ma  anche un motivo per fare 

sentire ancora più forte la nostra voce e ad intensificare il nostro impegno e a lavorare 

nella vigna del Signore con impegno rinnovato nel nome di Cristo e della Chiesa al fianco 

delle Suore Scalabriniane. 

 

Carissimi/e ci accompagni sempre nel nostro cammino il Dio della pace, Il nostro 

Signore Gesù Cristo, la Vergine S.S. Madre dei Migranti, il Beato Scalabrini, la Beata 

Madre Assunta e P. Giuseppe Marchetti, che speriamo presto Beato. Un abbraccio 

grande a tutti e tutte  e avanti sempre, Dio è con noi e cammina con noi. L’approvazione 

dei nostri statuti ce lo conforma. 

  

 

Giuseppe Morsia - LMS 

Vice-coordenador Geral 
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BEATIFICAÇÃO DE ASSUNTA MARCHETTI 
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Dados Biográficos 

 

15/08/1871 – Nasce em Lombrici Camaiore, Itália.  
 

23/10/1895 – Parte de Camaiore – Itália, com o irmão, o Servo de Deus 

Pe. José Marchetti, a mãe e duas companheiras de vocação.  
 

25/10/1895 – Em Piacenza emite os votos religiosos, nas mãos do Bem-

aventurado Dom João Batista Scalabrini, apóstolo dos Migrantes.  
 

27/10/1895 – Embarca no porto de Gênova, Itália, rumo ao Brasil, como 

missionária para os migrantes.  
 

08/12/1895 – Inauguração do Orfanato Cristóvão Colombo, Ipiranga, São 

Paulo, sua primeira missão no Brasil.  
 

1895 a 1948 – Falece aos 76 anos de idade, no Orfanato Cristóvão 

Colombo, Vila Prudente, São Paulo, estando ainda no meio dos órfãos.  
 

12/06/1987 – Abertura do processo de Beatificação, na Arquidiocese de 

São Paulo, Brasil.  
 

21/07/1991 – Translado de seus restos mortais para nicho próprio, na 

Capela do Orfanato em Vila Prudente, São Paulo – SP. 
 

17/09/2010 – A Congregação para as Causas dos Santos, depois de 

longos estudos sobre sua vida e missão, reconhece suas Virtudes 

Heroicas.  
 

19/12/2011 – O Papa Bento XVI promulga o Decreto de reconhecimento 

das Virtudes Heroicas da Serva de Deus Madre Assunta Marchetti, 

declarando-a Venerável.  
 

09/10/2013 – O Papa Francisco autoriza a Congregação das Causas dos 

Santos a promulgar o Decreto referente ao milagre, atribuído à 

intercessão da Venerável Serva de Deus Madre Assunta Marchetti.  
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FESTEGGIAMNTI IN ONONORE DELLA BEATA MADRE 
ASSUNTA A CAMAIORE, LOMBRICI E PIACENZA 

Questo mese di Dicembre, e precisamente nella settimana dal 6 al 13, e stato un 

tempo molto intenso di festeggiamenti  in onore della Beata Madre Assunta Marchetti. 

Essendo avvenuta la beatificazione in Brasile, dove la Madre ha vissuto tutta la sua 

vita missionaria senza fare ritorno alla sua patria natale, era giusto dare risalto a 

questo avvenimento anche nella sua terra natale: Camaiore in provincia di Lucca e a 

Piacenza dove aveva l’invio per la missione in Brasile dal Fondatore Beato Scalabrini. 

Nei giorni 6 e 7 si è fatto festa a Camaiore, Lucca e Lombrici  e il giorno 13 nella 

Cattedrale di Piacenza. 

FESTEGGIAMENTI A CAMAIORE, LUCCA E LOMBRICI 

Eravamo in tanti a festeggiare La Beata 

Madre Assunta Marchetti nella sua terra 

natale, tante suore MSCS compreso la 

Madre Generale e suo Consiglio, tante Suore 

della Provincia San Giuseppe ,  con la 

vecchia e nuova Provinciale e parecchi LMS 

venuti da Piacenza, dalla Francia e dalla 

Germania.  

Sono  state due giornate intensissime di 

avvenimenti  per ricordare la Beata Madre Assunta Marchetti, cofondatrice delle suore 

missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane svolte qui nella sua terra Natale, la 

lucchesia. A Camaiore – e in particolar modo nella 

frazione di Lombrici, dove è nata – e a Lucca, capoluogo 

della Provincia . 

Nella giornata di sabato dopo un tour dei luoghi sacri dove 

ha vissuto la Beata si è fatto un lungo incontro nella 

chiesa parrocchiale  di Camaiore 

dove si è parlato a lungo di lei da 

parte di Sr Leocadia Postulatrice 

Generale della causa di 

beatificazione e dove è 

intervenuta pure la pittrice Natalia 

Tsarkova autrice del suo ritratto 

ufficiale per spiegarlo ai presenti in tutti i suoi particolari. 

Nell’occasione, è stato presentato anche il volume “Beata 

Madre Assunta Marchetti. Cofondatrice delle Suore 
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Missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane” (Tau Editrice) 

pubblicato nella collana “Testimoni delle Migrazioni” della 

Fondazione Migrantes. A questo avvenimento ha fatto seguito la 

celebrazione dei Vespri solenni e la celebrazione della Santa 

Messa con la presenza anche di molti camaioresi. 

Domenica 7 dicembre invece ci siamo spostati nella cattedrale di 

Lucca dove l’Arcivescovo, con illustri concelebranti,  a celebrato la 

Santa Messa trasmessa anche dalla televisione nazionale.   

Parlando di Madre Assunta l’Arcivescovi l’ha così definita: “Madre 

Assunta è testimone di amore verso i più piccoli, così come dice il 

Vangelo. La sua testimonianza è un dono d’amore e di vita.  E’ un 

testimone da raccogliere oggi con i barconi dei migranti. Sta a noi 

accogliere questi fratelli così come Beata Assunta ha fatto”,  

Nel Pomeriggio poi abbiamo vissuto un momento veramente 

emozionante nel piccolo villaggio natale della Madre Assunta ( 

Lombrici) dove abbiamo assistito all’inaugurazione di una 

meravigliosa statua in bronzo opera dello scultore camaiorese 

Gabriele Vicari ed assistito ad una cerimonia organizzata dagli 

abitanti del villaggio in onore della loro compaesana Madre 

Assunta di cui si sentono molto fieri. In questo piccolo villaggio 

abbiamo avuto anche l’onore di conoscere qualche parente della 

Beata. 

La giornata è poi terminata alle  18,30 con un bellissimo 

spettacolo a Camaiore al teatro dell’Olivo:  “Madre Assunta: cuore 

materno di Dio tra i migranti” scritto da Antonella Mattei ed Enrico 

Selleri. 
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FESTEGGIAMENTI A PIACENZA 

Piacenza, non ha mai conosciuto Madre Assunta in quanto lei 

non è passata di qui se non di sfuggita per incontrare con suo 

fratello, sua mamma e due sue compaesane per incontrare il 

Beato Scalabrini ricevere da lui l’invio e partire per la missione 

in Brasile. 

Una toccata e fuga diremmo, ma un momento molto 

importante e significativo perché da quell’incontro è nata la 

Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo 

Borromeo Scalabriniane. Avrebbe dovuto tornare dopo sei 

mesi per fare il noviziato, ma non tornerà mai più se non in 

questa occasione attraverso una piccola reliquia del suo 

corpo. 

Piacenza però ha voluto ricordare anche questo piccolo ma 

importante passaggio e sabato tredici dicembre alla presenza 

della Madre Generale  suo Consiglio è stata celebrata in Cattedrale, quella stessa 

Cattedrale dove si trova il corpo del Beato Scalabrini, una Santa Messa di 

ringraziamento per la Beatificazione di questa figlia di Mons. Scalabrini che per prima 

insieme con altre tre compagne ha accettato di attraversare l’oceano per andare 

missionaria tra i migranti e ad occuparsi in modo particolare degli orfani degli 

immigrati. 

Una vita donata a Dio e alla causa 

dell’emigrazione, una donna semplice ma 

determinata che è partita da qui senza fare 

rumore, ma che vi è ritornata oggi glorificata 

da quel Signore che ha servito per lunghi anni 

nella persona del migrante povero piccolo  e 

bisognoso.  

Per concludere è stata una grande emozione e insieme una 

grande gioia celebrare Madre Assunta anche qui nei suoi 

luoghi natali come è stata festeggiata in Brasile il 25 ottobre 

giorno della Beatificazione e poter dire grazie al buon Dio  per 

avercela ridonata da venerare e imitare perché anche il nostro 

lavoro tra i migranti possa essere come il suo fecondo, 

disinteressato e fatto con tanto amore e abnegazione come lei 

ha fatto per tanti anni e continua ancora a fare dal cielo. 

Giuseppe Morsia  LMS  
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DEPOIMENTOS SOBRE A BEATIFICAÇÃO 
 

Para mim foi muito gratificante participar da beatificação de nossa 

querida, Madre Assunta Marchetti. 
 

Embora não tenha participado das celebrações, porque, como voluntário, 
estive a serviço, na acolhida, sendo um dos responsáveis pela lojinha, onde 

se vendiam as lembranças de Madre Assunta. Só o fato de estar ali no local 
onde ela viveu e foi para o PAI, foi uma emoção muito grande. 

 
Apesar de já ter estado no orfanato várias vezes, pois fazíamos a Jornada 

Formativa do Grupo ali, o momento de estar lá durante a beatificação foi 
muito especial, pois servir onde Madre Assunta serviu foi uma emoção 

muito grande. 

 
Antonio Caetano Caltabiano 

Coordenador do GNSA 

Conselheiro Geral - Formação 

 

 
 

Certa vez, na homilia da missa, o celebrante fez 

uma comparação entre uma Indústria e a Igreja. E 

disse que cada empresa tem algum produto no qual 
se destaca. Depois questionou: E a Igreja em que se 

destaca? Nas belas catedrais!  Nos grandes escritos 
teológicos! Nas obras sociais!  Não, disse ele, mas 

na vida e testemunho dos seus santos.  E é 
verdade, pois como cristãos  batizados, somos todos 

chamados à santidade. E é um imperativo 
evangélico: "Sedes santos, como vosso Pai do Céu é Santo”  (Mt. 

5,48). 
 

A santidade, diferente do que muitos pensam, não é sinônimo de perfeição, 

pois se assim o fosse, nenhum humano a alcançaria. Mas santidade em 
suma é a prática da virtude.  Aí sim fica mais fácil entende-la e alcançá-la. 

E Madre Assunta foi beatificada, não porque fez atos extraordinários, mas 
porque praticou várias virtudes, na sua rotina diária.  
 

Rezemos para que a Beata Madre Assunta também alcance o título de 
Santa e que interceda por nós junto a Deus, para que também, dia após 

dia, cresçamos na prática das boas virtudes e nos santifiquemos sempre 
mais. 

 

João Inácio Bremm                                                                                                    
Coordenador do GIC 

Conselheiro Geral - Comunicação 
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Sorriu-nos uma grande esperança, sim, foi exatamente assim que, aos 25 

de Outubro de 2014, aconteceu! 
 

Nossa espera não foi em vão! Concretizou-se o sonho! 
 

No que sempre confiamos e acreditamos, tornou-se realidade! 
 

E, não poderia ser diferente: alguém que em vida derramou-se em 
santidade, em benevolência, só poderia ter sido agraciada dessa maneira, 

e, mais do que tudo, derramando sobre nós tamanha graça para de agora 
em diante, com mais intensidade ainda, recorrermos a ela diante nossas 

necessidades, bem como nossos agradecimentos.  
 

Os “céus” foram tomados de glória que fizeram nossos corações 
transbordar de alegria. Repletos do Espírito Santo, pudemos sentir a 

presença amiga, acolhedora, desta que se fez a “mãe dos órfãos, dos 
aflitos e dos sobrecarregados”! 

 
Tudo se transformou numa grande festa: a festa da unidade, a festa da fé, 

a festa da caridade, a festa do amor fraterno, virtudes estas, cultivadas por 

nossa venerada Beata Madre Assunta Marchetti.  
 

Com gratidão, louvo e bendigo ao Senhor por dádiva tão grandiosa! Ter 
dentre os santos e santas da Igreja este modelo de MULHER, para mim é 

confirmar uma história que não mais existiria não fosse, senão, por suas 
atitudes e por seu exemplo.  

 
Seguir os seus passos, agora em santidade, é caminhar com passos firmes, 

em frente, até que Deus queira! 
 

Como família, podemos expressar: Deo Gratias!...por toda inspiração de 
um dia no passado; pelo presente que se manifesta e pelo futuro que 

haverá de confirmar e tornar pleno os desígnios do Criador.   
 

Graças vos dou ó Pai, por ter me permitido participar de acontecimento tão 

significativo e, seja este, o impulso para darmos continuidade à obra que 
pede incessantemente que, em suas mãos, façamos sempre a sua vontade! 

 
Vera Cristina Braghetto Buratto 

Leiga Missionária Scalabriniana 

Núcleo São José - GNSA 
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Estar lá!!! 

Palavras são difíceis de escrever para proclamar a alegria, a presença viva 

de madre assunta neste dia de sua beatificação... 
 

A dedicação, o apoio, de todos que se envolveram na preparação e 

desenvolvimento do acontecimento. desde os religiosos até leigos e 
comunidade que se fez presente. 
 

O musical ... indiscritível... apesar da correria para auxiliar na organização, 

a sensação, a emoção, foi e sinto até então a grandiosidade da ilustração. 
espero que logo venha em digital para poder rever e evangelizar aos 

demais... 
 

Obrigada por este momento. 

Madre assunta, rogai por mim, rogai por nós!!! 
Sua serva!  

Maria Alice 
 
 

Participar da beatificação de Madre Assunta, foi um momento especial 

para todos os Leigos Missionários Scalabrinianos, mas ao mesmo tempo um 
momento único, pessoal. 
 

Mesmo antes da missa de beatificação, participando do grupo de 

voluntários na casa Madre Assunta, senti como se ela estivesse ali.   Em 
cada parte da casa, mas principalmente nas pessoas que eu encontrava. 

Me perguntava: como Madre Assunta trataria esta pessoa? Era um 
sentimento de pertença a família de Madre Assunta. 

 
Foi algo que não da para descrever com exatidão só quem participou com o 

coração, sabe o que foi a Beatificação de Madre Assunta Marchetti. 
 

Maria Salete Krauss 
Núcleo São Carlos Borromeo 

Curitiba - PR 

 
 

Me chamo Felipe Oneda Polese, moro em Anta Gorda – RS, sou professor 

e faço parte do grupo dos LMS aqui do município e tenho a imensa honra 

de escrever esse depoimento sobre a beatificação de Madre Assunta. 
 

Conheci a vida e obra de Madre Assunta desde que comecei meus estudos 

no Colégio Santa Teresinha, na 1ª série do ensino fundamental. Todo mês 
recebíamos o informativo de Madre Assunta na escola e as irmãs 

repassavam para nós, principalmente nas aulas de Ensino Religioso, onde a 
irmã Maria Antônia nos entregava o informativo e falava sempre muito da 

vida e obras de Madre Assunta e aos poucos fui tendo mais estima pela 

Madre Assunta e gostando mais e mais dela, por todo bem que ela fez em 
favor dos mais pobres e necessitados. 
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Sempre gostei de ler os informativos e quando acabava repassava-os para 
outras pessoas também terem o acesso e a leitura do mesmo. 
 

No início deste ano quando soube da beatificação de Madre Assunta fiquei 
muito feliz e um dia chegando à escola fui convidado para participar da sua 

beatificação em São Paulo, pois foi organizada uma excursão daqui para 
participar e eu aceitei na hora, pois sempre fui grande admirador dela e me 

senti muito feliz em poder participar dessa excursão. Passei o ano todo 
confiante que seria um grande dia e realmente foi. 
 

Participei da vigília que ocorreu em Vila Prudente, na casa Madre Assunta 
dia 24/10/2014, onde me senti muito tocado por tudo que aconteceu lá e 

senti uma forte graça quando entrei no orfanato Madre Assunta nesta 
mesma noite e pude conhecer todo memorial em honra a ela e ao chegar 

em frente ao túmulo dela dentro do orfanato fiquei muito emocionado e ao 
tocá-lo mais ainda, pois senti realmente algo superior neste local. 
 

No dia da beatificação, 25/10/2014, cheguei à Catedral da Sé muito 
contente e feliz, pois estava conhecendo essa magnífica casa de Deus e 

tendo a oportunidade de participar deste ato tão importante e único que 
esperei durante o ano inteiro se concretizando neste dia.  
 

Ao entrar na Catedral e permanecer nela até o fim da beatificação pude 

notar que todas as pessoas que ali se encontravam estavam muito 
contentes, pois foi um dia muito especial para mim, principalmente na hora 

que o cardeal Amato leu a carta de beatificação feita pelo Papa Francisco e 
ao subir o pano, vi o quadro dela já beata, foi uma emoção muito forte 

para mim, pois vi toda sua obra de vida se concretizar perante a igreja e a 
todos neste momento. Tive essa grande graça de poder fazer parte deste 

dia especial. Outro momento de muita emoção para mim foi quando pude 
tocar na relíquia de Madre Assunta que cada irmã provincial recebeu, fato 

este que me tocou muito, pois pedi à Madre Assunta que intercedesse por 
todos nós. 
 

Enfim, quero mais uma vez dizer que jamais vou esquecer esses dias que 
participei da beatificação de Madre Assunta, e tenho a certeza que ela já é 

santa, pois ela sempre ajudou a todos as pessoas, principalmente aos mais 

pobres e necessitados enquanto viva e agora junto de Deus ela o fará mais 
ainda. Estou confiante na sua canonização, e se puder com certeza estarei 

presente neste dia, pois ela faz parte de minha vida desde criança e com 
certeza o fará para sempre. Tenho Madre Assunta como modelo de vida 

que devemos seguir, pois quanto mais ajudamos os outros, mais Deus nos 
beneficia de bênçãos e graças. 

Que Ela interceda a Deus por mim e por todos nós. Amém!  
 

Felipe Oneda Polese 
Núcleo Madre Assunta 

Anta Gorda – RS 
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No dia 25 de outubro de 2014, tive a grande honra de 

participar de um momento singular para a Congregação das 

Irmãs Scalabrinianas de São Carlos Borromeu, este intitulado a 
Beatificação de Madre Assunta Marchetti. 

A partir da preparação desse momento, que perdurou durante 
todo o ano, fomos preparando-nos para esse momento com 

fervorosa devoção a Madre Assunta. Nossa peregrinação a 
Beatificação começou no dia 24 de outubro do corrente ano, 

com a visitação ao Memorial de Madre Assunta onde se 
localizava o Orfanato fundado por Madre Assunta e Padre José 

Marchetti. 
 

No dia da Beatificação, as emoções se misturavam e a missa foi um 
momento muito especial para agradecermos pela vida de Madre Assunta e 

por seu exemplo que nos inspira a ajudarmos ao próximo. 

 
O local onde foi realizada a missa de Ação de Graças, este o Santuário de 

Nossa Senhora Aparecida foi um local especial para podermos agradecer 
pelos momentos que havíamos participados e para pedir mais graças para 

que a cada dia tenhamos mais forças para ajudar aos pobres e 
necessitados. 

 
Para concluir, podemos dizer que foram momentos únicos que foram muito 

importantes tanto para a Congregação das Irmãs quanto para todos os 
Leigos Missionários Scalabrinianos. 

 
Salete Terezinha Del Sant de Oliveira 

Núcleo Bom Samaritano 

Bento Gonçalves - RS 

 
 

Assim que comecei a frequentar o Colégio São José, onde meus filhos 

estudaram por quase nove anos, e depois de fazer a escalada dos pais, 

conheci um pouco mais sobre a congregação, e fiquei encantada com a 
vida de Madre Assunta Marchetti. Quando participei da peça teatral “A 

Travessia” conhecendo um pouco mais sobre sua história, o episódio que 
mais me marcou foi quando parou em frente ao quadro do sagrado coração 

de Jesus para rezar e pedir que lhe desse uma luz para poder seguir um 
caminho.  
 

Durante estes vinte anos, então, a partir do seu exemplo de vida, Madre 
Assunta fez parte de minha vida, das minhas orações, dos meus estudos, 

dos meus trabalhos, sempre me incentivando a continuar e nunca 
desanimar, afinal, apesar de todos os sacrifícios que viveu, levou seu 

trabalho missionário com determinação, resiliência, bondade, desapego, 
humildade, serenidade e coragem. Fez de sua fé em Deus sua força.  
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No decorrer da sua vida, já mostrava traços de santidade ao acolher e 
amparar incansavelmente as almas e os corações dos mais necessitados, 

especialmente os órfãos. “Nada podemos realizar se entre nós não reinar a 
caridade” - dizia. Para mim, a beatificação de Madre Assunta é o 

reconhecimento do trabalho divino que realizou entre nós em sua vida.  
 

Tina Paiva 
Núcleo São José 

Santo André-SP 

 
 

Com a proteção da Trindade Santa, foi uma festa com muita Graça e Luz, 

onde todos os participantes puderam ver e sentir em seus corações o 

quanto Madre Assunta é querida e venerada. 
 

No dia 24/10/2014, dando início ao Programa, foi inaugurado o Memorial 

de Madre Assunta na Praça, na rua do Orfanato, que fica próximo a Casa 
Madre, descerrada a Estátua em tamanho normal de Madre Assunta que 

fica no jardim na entrada da casa, também inaugurada a Sala do Café, 
onde pudemos vivenciar como Madre Assunta vivia e cuidava com carinho 

de seus pequeninos, além da abertura da Capela e a sala onde estão os 
mais caros objetos e peças que foram utilizados por Madre Assunta no 

decorrer de sua existência, finalizando o dia com algumas apresentações 
folclóricas em sua homenagem. 
 

O ponto alto de todo o processo de Beatificação deu-se, no dia 25/10/2014 
a partir das 10:00 h: com a Missa na Catedral da Sé, na cidade São Paulo, 

onde a mesma estava toda ocupada e,  tendo sua Praça em frente, 
também totalmente tomada pelos fiéis devotos, que acompanharam a 

cerimônia com bastante Fé, como poderia ser observado em cada rosto. Foi 
uma manhã de muitas graças. Na parte da tarde deste mesmo dia, 

tivemos, também várias apresentação folclóricas de vários grupos nacionais 

e internacionais em homenagem a Beata Madre Assunta Marchetti. 
 

No dia 26/10/2014, tivemos na cidade de Aparecida, a Missa em Ação de 

Graças, celebrada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil, em homenagem a Beata Madre Assunta Marchetti, onde também 

pudemos observar a Fé dos fiéis que foram participar desta celebração e,  
as homenagens foram encerradas com a apresentação de vários shows e a 

apresentação pela pintora que pintou o novo Quadro de Madre Assunta, 
dando explicações detalhadas sobre a obra. 
 

Mauro Paiva. 
Coordenador Núcleo São José 

Santo André-SP 
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La mia famiglia decise negli anni 60 di lasciare la Ciociaria e 

partì per la Germania, principalmente per lavoro e per trovare 

migliori condizioni di vita. Il sindacato tedesco (der Deutsche 
Gewerkschaftsbund) aveva contrattato degli uomini ovunque 

in Italia, perché la Germania aveva bisogno di forze di lavoro e 
così mio padre decise di fare quest'esperienza e si trasferì in 

Germania, nei dintorni di Stoccarda. Mia madre ed io 
arrivammo qualche tempo dopo. 
 

Così ho potuto conoscere l'impegno ed il carisma dei 
Scalabriniani negli anni 70 quando conobbi la Congregazione 

dei Missionari Scalabriniani e la loro Missione a Stoccarda. Ed alcuni anni 
dopo (1980) conobbi la Congregazione delle Suore Missionarie 

Scalabriniane e la loro Missione a Fellbach (sempre nei dintorni di 
Stoccarda). Si trattava di un lavoro straordinario rivolto a tutti gli italiani di 

ogni età ed ogni fascia sociale. Ricordo i gruppi di giovani, le escursioni, i 

workshop – le visite a domicilio, negli ospedali e nei carceri- ed il 
grandissimo impegno nell'ambito della pastorale. Ricordo anche la 

condivisione da parte dei Missionari e Missionarie con le parrocchie e le 
autorità tedesche, che furono per me di grande esempio ed insegnamento.  
 

"Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen" 
"Abbiamo chiamato braccia e sono venuti uomini”.  

(Max Frisch 1965) 
 

Ricordo i momenti che riunivano la popolazione italiana per la condivisione 

su tutto ciò che riguardava la vita quotidiana, nonché per mantenere vivo le 
nostre tradizioni, nonché le feste, come il Natale e la Pasqua, spesso 

organizzato dai Missionari e dalle Missionarie insieme agli italiani presenti 
sul territorio. 
 

Lasciai la Germania inizio degli anni 90 per poter fare un'esperienza fuori 

dall'Europa e sono rientrata in Italia una decina di anni fa. Durante tutti 
quegli anni ho portato con me le esperienze ed il periodo trascorso in 

Germania. La Beatificazione di Madre Assunta Marchetti è stato il momento 
in cui ho sentito chiaramente, che si tratta di una donna semplice ed umile, 

che ebbe la forza, il coraggio e fu lungimirante, quando iniziò ad occuparsi 
della popolazione migrante nella realtà del Brasile.  
 

Si tratta di un modello, che ci spinge a riflettere su ciò che sta avvenendo, 

per esempio, in Italia in questo momento, quando pensiamo sulla realtà 
migratoria e va ben oltre, perché ci tocca è ci chiede di intervenire ed 

essere presente con e tra rifugiati ed immigranti nel nostro paese. Il nostro 
compito è quello di dare continuità a questo percorso iniziato da Madre 

Assunta e di riuscire a praticarlo nella nostra realtà odierna ed allo stesso 
momento di mantenere vivo la sua grande opera ed esempio.  

 
Francesca Soave 

Núcleo de Roma 
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Celebramos neste ano, um momento muito especial  para a vida da Igreja 

e da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos  Borromeo 
Scalabrinianas: A  Beatificação de Madre Assunta Marchetti. 

 
Uma cristã extraordinária que viveu de maneira exemplar a fé, a esperança 

e a caridade, e foi missionária no Brasil, sobretudo em São Paulo e Rio 
Grande do Sul. 

 
Ainda jovem, motivada pela sua fé em Deus, e pelo amor ao próximo 

abandonou tudo, inclusive sua Pátria, para seguir um clamante  chamado  
missionário  dedicando sua vida aos migrantes, sobretudo aos  pobres, 

doentes,  órfãos e desamparados. 
 

Seguiu e viveu a Palavra de Deus, pois somente as obras  que são feitas 
segundo Deus permanecem. 
 

Madre Assunta fez das Bem-aventuranças, seu jeito simples  de viver e por 
isso chegou à Beatificação. 
 

A  bem-aventurada Madre Assunta nos deixou um grande testemunho 

dessa caridade, ela não buscou prestígios pessoais, por isso conseguiu 
mover tantas pessoas a colaborarem com ela: irmãs, leigos, comunidades 

na busca de servir os irmãos. 
 

Para Nós, Leigos Missionários Scalabrinianos,  este acontecimento que veio 

se solidificando através dos anos e da missão veio nos fortalecer  nos 
valores Evangélicos, e sobretudo no Carisma Scalabriniano. 
 

Que o exemplo de Madre Assunta nos ensine e  ajude nestes tempos atuais 

e difíceis dedicando nossas energias e capacidades  a acolher e servir os 
migrantes, lembrados nas palavras de Jesus “Eu era migrante e tu me 

acolheste” 
 

Que Madre Assunta interceda junto de Deus pela família   Scalabriniana a 

fim de que possamos viver a fé a esperança e a caridade  encontrada em 

Cristo  junto aos nossos  destinatários produzindo na Igreja frutos  de 
caridade e de vida cristã. 

 
João Aristides 

Conselheiro Geral - Secretaria 

Coordenador Grupo Cristo Rei 
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Inizio la mia testimonianza sulla Beatificazione di 

Madre Assunta Marchetti e del mio viaggio in Brasile 

con una premessa: le emozioni che viviamo sono 
soggettive ed io vi parlo delle mie.  
 

Ho sentito parlare di Madre Assunta in un incontro di laici e 
ne sono rimasta ammirata. Nata a Lombrici di Camaiore da 

una famiglia numerosa e povera. Fin da bambina vuole diventare suora, ma per le 

tante difficoltà della vita ha dovuto rimandare finché nel 1895 assieme alla 
mamma e altre due ragazze parte per il Brasile con il fratello, Padre Giuseppe 

Marchetti, dopo aver dato i voti privati davanti all’allora Vescovo Scalabriniano 
Beato. Quando Suor Milva, ora Provinciale delle suore Scalabrine, organizza il 

pellegrinaggi dico subito, “Sì, io vengo”.  
 

Spinta anche da una certa curiosità, scoprire con i miei occhi se quello che 

raccontavano era vero. Una piccola parentesi per dire grazie a Suor Otilia 
che mi ha fatto superare la paura di volare fino a 5 anni fa “mai” avrei 

pensato di viaggiare in aereo perciò pensate l’ansia di fare 15 ore di volo.  
 

Arrivo in Brasile e precisamente a San Paolo, città di 10 milioni di abitanti divisa 

tra grattacieli e benessere e povertà, sì quella povertà che ci descrivano 
televisione e giornali. Ho notato che tutte le case avevano le finestre ed entrate 
con le grate di ferro, perché a San Paolo c’è anche tanta violenza. Le mie emozioni 

le divido con umane e spirituali e finqui ho descritto quelle umane. Dopodiché ci 
sono stati tre giorni pieni di emozioni spirituali, l’inaugurazione del monumento in 

onore di Madre Assunta al Triduo con preghiere e messa celebrata dal vescovo e 
alla festa di Beatificazione di domenica, 25.10.2014.  
 

La visita alla Madonna di Aparecida venerata dai brasiliani dove c’è stata la messa 

di ringraziamento. Il ritorno a San Paolo dove abbiamo visitato gli orfanatrofi 
femminili e maschili. Passare del tempo con i bambini giocare con loro parlare con 

loro mi rimarrà sempre nel cuore. Madre Assunta una donna che ha voluto 
fermamente dedicare la sua vita a Dio.  
 

Un giorno per spiegare il mistero della croce ad una giovane novizia disse: 

“Ricordati che se vuoi essere felice devi considerarti come il tappeto sul 
quale tutti passano, lo calpestano e poi lo mettono in un angolo”. Nei 

momenti di difficoltà ripeteva a chi si scoraggiava: “Dio vede e Dio 
provvede”. Di Madre Assunta resta anche il suo operato di missionaria. 

Amava i bambini soprattutto gli orfani. È stata cofondatrice  della 
Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo 

Scalabriniane.  
 

A me personalmente questo viaggio ha dato la 

consapevolezza che se si fa la volontà di Dio e se 
viviamo la carità, se mettiamo la nostra vita nelle 

mani di Dio ognuno di noi può avere la possibilità di 
diventare Santo, perché siamo tutti figli di un Dio di 

amore e misericordia. 
 

Vitale Mariantonia Soresi 
Nucleo Beata Madre Assunta  

Solingen - Germania  
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Vou contar um pouco de um belíssimo evento que participei junto a um 

grupo de Irmãs, leigos Scalabrinianos, amigos, professores, coordenadores 

do Colégio Medianeira de Bento Gonçalves, até a Catedral da Sé em São 
Paulo. 

 
Não é só de ciência e tecnologia  que vive o homem mas de espiritualidade 

que fortalece nosso interior. 
 

A Igreja católica ganhou mais uma beata no dia 25 de outubro: Madre 
Assunta  Marchetti, cofundadora da Congregação  das Irmãs Missionárias 

de São Carlos Borromeo. 
 

Madre Assunta  motivada por sua fé em Deus, pelo amor ao próximo e 
aceitando o chamado missionário, abandonou tudo  para seguir a vocação, 

servindo aos órfãos, migrantes e necessitados. 
 

Realmente foi uma oportunidade única de conhecer e participar  desta 
celebração e mais ainda de conhecer  o Memorial, ver a exposição dos 

objetos pessoais e de projeção  com a linha de tempo da missão de Madre 
Assunta e a missão atual das Irmãs Scalabrinianas. 
 

Outro espaço importante foi a Capela, com os restos mortais de Madre 
Assunta, e o quarto onde ela passou seus últimos meses de vida. 

Assistimos o musical: Madre Assunta Marchetti, um espetáculo que cantou 

a vida e missão desta grande mulher. 
 

E para finalizar a viagem, fomos até a Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, em Aparecida do Norte, onde houve uma missa de ação de 

graças pela Beatificação de Madre Assunta. 
 

Esta viagem me fortaleceu muito na fé, na espiritualidade, rezei e refleti, 
tive  momentos de muita emoção. 
 

A leveza que senti foi incrível. Só quem acredita pode sentir. 
 

                                                        Aline Pegoraro Vieira 
                                                             Bento Gonçalves - RS 
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Participar da Beatificação de Madre Assunta 

Marchetti significou, para mim, a 

oportunidade de  servir! 
 

Como LMS integrante do Grupo Nossa 

Senhora Aparecida, participei da equipe de 
trabalho responsável pelos lanches 

(alimentação) e desde a manhã de sexta-

feira, chegando a Casa Madre Assunta, local 
onde viveu e morreu nossa querida Madre 

Assunta, começamos os preparativos para 
atender a todos os peregrinos nos momentos 

previstos, servindo-lhes os lanches 
preparados. 
 

Quis a Providência Divina que eu e mais três 
voluntárias aqui de Curitiba ficássemos 

instaladas na própria Casa Madre Assunta, pois a princípio não era esse o 
local de nossa estadia. Dormimos no chão, em colchões, num dos quartos 

que abrigou tantos órfãos tempos atrás, junto com tantas outras pessoas 
que se dispuseram a estar lá e servir. 
 

Foram momentos especiais, de tantos encontros...rever pessoas 
conhecidas, encontrar amigos e também conhecer tantas outras pessoas 

envolvidas com a caminhada,  história e obra de nossa querida Madre 
Assunta. Momentos agitados, com a preocupação de que tudo saísse 

conforme o esperado, mas momentos de serenidade e alegria, como na 

Santa Missa da Beatificação. Sobretudo, momentos de grande gratidão a 
DEUS, por permitir ao mundo conhecer a vida e a obra dessa pessoa santa, 

que doou sua vida por uma causa: o bem dos órfãos, doentes e migrantes. 
Uma frase dita durante a Missa, acho que na homilia de Dom Odilo, me 

marcou muito...não lembro exatamente as palavras que ele usou mas dizia 
que o exemplo deixado por Madre Assunta era para ser SEGUIDO (não 

apenas observado, admirado) por todas as Irmãs da Congregação e por 
todos nós, cristãos. 
 

Lembro que na sexta-feira, após concluídas as atividades pertinentes 
aquele dia, todos foram descansar....isto é, quase todos, pois que um 

pequeno grupo ainda tinha uma missão....espalhar as cadeiras lá no ginásio 
onde iriam acontecer as atividades do sábado à tarde. Eu e mais uma leiga 

MS, Maria Alice, que estávamos acordadas e no “pique” como costumamos 
falar, nos unimos a um grupo de Irmãs e fomos até lá espalhar aquele 

“monte” de cadeiras, como viram os que lá estiveram. Trabalhoso, 

cansativo, mas profundamente gratificante, pois era para MADRE 
ASSUNTA! 
 

Enfim, tudo é graça! Tudo é para construir o Reino de Deus! Reino este que 
precisa de nossas mãos e nossos corações unidos, pulsando em só 

compasso. Que Deus abençoe a todos os que lá estiveram ou participaram, 
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mesmo de longe, com orações e bons desejos! Como minha grande amiga 
Albertina Paiva (a TINA) que precisou viajar mas esteve o tempo todo 

unida ao que estava acontecendo por aqui. E que nossa grande 
intercessora junto de DEUS, nossa querida MADRE ASSUNTA, nos ajude a 

levar adiante a sua missão, com coragem desprendimento e muita 
confiança na Providência Divina, como ela dizia sempre: “Deus vê, Deus 

provê”! 
 

Madre Assunta, rogai por nós! 
 

Fátima Domingas Viccari 
Núcleo São Carlos Borromeo 

Curitiba - PR 

 
 

Eu participo das atividades do Centro Social Madre Assunta, como 

voluntária e assim como outras do nosso grupo e as irmãs Scalabrinianas, 
programamos uma peregrinação até São Paulo para assistir a cerimônia de 

Beatificação de Madre Assunta Marchetti, no dia 25 de Outubro de 2014, na 
Catedral da Sé. 
 

Foi um momento muito bonito, que relataram sua caminhada pelo Brasil, 

quando ela chegara da Itália com 24 anos de idade e lá permaneceu até 
sua morte em Julho de 1948. Lá ela fundou o orfanato Cristovão Colombo, 

onde cuidava de crianças órfãs, visitava doentes, ajudava-os e sempre 
envolvida em missão, também atendendo com muito carinho, os 

migrantes. 
 

Depois seguimos até o Santuário de Aparecida, que tanto queríamos 

conhecer e, na volta chegamos em Nova Trento, em Santa Catarina e 
visitamos o Santuário de Irmã Paulina. 
 

Foi uma viajem de muitas alegrias, orações, amizades novas e o principal: 
o nosso desejo de participar deste momento tão importante para nós que 

trabalhamos nesse Centro Social que leva o nome desta importante mulher 
que viveu para servir com humildade como: cozinheira, enfermeira, 

catequista e superiora geral e local. Enfim, essa viagem foi maravilhosa, 
todos participaram entusiasmados e cheios de fé e confiança como foi a 

vida de Madre Assunta e assim ela dizia: "Sorri-nos uma grande 
esperança". 
 

Jurema Morgental  
Núcleo Madre Assunta 

Canoas – RS  
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El evento de la beatificación fue para mí un evento muy 

especial, pues siempre desde que empecé este servicio me he 
preguntado porque estoy aquí? Me he preguntado en el 

centro de detención: Dios que quieres de mí? A veces ha 
quedado en mi la duda de lo que hago en esta congregación. 

Mi corazón está lleno de servicio, lleno del deseo de ayudar a 
mi prójimo, pero este evento me ha recordado lo importante 

que han sido para mí los niños.  
 

Durante este viaje recordé que desde niña siempre me ha 
llenado de felicidad hacer reír a los niños, ayudarlos a 

aprender, y compartir con ellos. Este viaje me ha llamado a ayudar a los 
niños migrantes, ya que es esta la congregación que ha llenado mi corazón, 

desde el momento que esta congregación nos ayudó cuando nuestra niña 

era pequeña en el pre-escolar de las hermanas de San Carlos.  
 
 

La beatificación me enseñó lo importante que es el ayudar al que más lo 

necesite. Las obras de caridad para los abandonados y huérfanos que hacia 
la Beata Madre Assunta me iluminaron, y sé que trabajar con migrantes y 

niños migrantes es lo que Dios tiene para mí. Ahora entiendo mi llamado, 
ahora comprendo que Dios me trajo hasta 

aquí con un propósito.  
 
 

Este fue la primera vez que presenciaba 

un evento de beatificación, escuchamos la 
biografía de la  Beata Madre Assunta, 

luego la Carta Apostólica donde se hacía 
oficial la glorificación de una mujer super 

ejemplar,  ver el manto caer y descubrir 

la imagen fue muy emocionante. La 
procesión con las reliquias y los niños fue 

muy linda.  
 
 

Algo que resaltó en mi es el pensar que Octubre 25 ha sido un día muy 

especial en mi familia, pues ha sido el día del bautizo de mis dos hijos y 

ahora el día en que Dios me hace un llamado de reflexión hacia la 
comunidad infantil.  

 

Durante este viaje pudimos también visitar 

otras iglesias muy bellas, y también atendimos 

la misa de agradecimiento en la iglesia Nuestra 
Señora de Aparecida. Increíblemente una 

bendición muy grande para mí y mi familia. 
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No podíamos dejar Brasil sin 
conocer el Cristo Redentor más 

bello del mundo, y después de 
que todos los eventos culminaron 

con éxito, partimos a Rio de 
Janeiro.  

 
Para mi poder llevar a mi familia a este evento ha sido una bendición muy 

grande, ellos también pudieron observar lo  bello que es ayudar al prójimo. 

Vivir en un seminario donde todos pudimos compartir fue muy gratificante. 
Compartir en un país extraño fue toda una aventura, pero lo más bello fue 

aprender a comunicarnos en otro idioma ajeno al nuestro.  
 

Patricia Garcia  
Nucleo Joseph marchetti 

Chicago - EUA 
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La mia simpatia al carisma scalabriniano nasce nel 

lontano 1989, quando in etá scolare sono emigrata in 

Germania per ricongiungimento familiare e, proprio li 
in terra di emigrazione che ho conosciuto questa 

famiglia religiosa sia maschile che femminile, 
frequentando tra l´altro a Colonia la scuola per i figli 

degli emigrati italiani, dedicata al loro fondatore Mons. 
Scalabrini: ISIS (Istituto Scolastico Italiano 

Scalabrini).  
 

Il costante contatto a tu per tu con i padri, ma 

particolarmente con la comunitá delle Suore nella cittá 

in cui vivo, fino alla loro presenza tra noi, che portava 
anche il nome “Comunitá Madre Assunta”, la passione 

personale verso questa famiglia religiosa e il loro 
carisma, per me un dono di valore inestimabile, il loro 

operato tra noi emigrati italiani in terra di cultura e 
lingua diversa, ha suscitato in me sin da sempre, il 

desiderio di conoscere piú da vicino il loro fondatore e co-fondatori, tanto 
che nel 1995, in ricorrenza del centenario di fondazione della congregazione 

del ramo femminile, con un gruppo di giovani provenienti da varie parti di 
Europa, mi  sono incamminata sulle orme scalabrinane, dirigendomi anche 

verso Lombrici-Camaiore per conoscere la terra natale di Madre Assunta, 
anno in cui per questo grande evento intrapresi in un recital 

sull´emigrazione il ruolo dell´oggi Beata, nel suo viaggio oltreoceano, nella 
cura agli orfani,emigrati e bisognosi di cure spirituali.  
 

Nello stesso anno, dopo aver terminato gli studi superiori e trovandomi 

nella scelta per un futuro professionale, la scelsi come modello di vita, lei 
che dedicó la sua esistenza anche alla cura dei malati negli ospedali. Oggi 

dopo quasi venti anni, mi sono rimessa in cammino per rifar memoria e 
ringraziare questo modello di santitá, ad una ereditá scalabriniana, che le 

suore hanno lasciato tra noi. Una giovane che lasciando la terra di Lucca ha 
portato nel mondo con i suoi passi l´amore al Signore, ma soprattutto la 

sensibilitá verso i poveri e disagiati, occupandosi oltreoceano degli orfani 
degli emigrati italiani, amando intensamente il prossimo, dedicandosi 

particolarmente ai migranti, ai malati, ai sofferenti, ai poveri e ai piú 
bisognosi.  
 

Non é facile oggigiorno ripercorrere il cammino di Madre Assunta verso il 

Brasile, ma possibile richiamare il suo spirito missionario, vivendolo come 
dono e grazia; nella veglia di preghiera é stato evidenziato come dal 

battistero di Camaiore, sono state poste le sue radici di vocazione cristiana, 
e da li che si apre il suo cammino di santitá, che ci spinge a riflettere anche 

sulla nostra vocazione, poiché diventare santi é un dono affidato ad ogni 
cristiano nella chiesa. Una risposta alla vocazione scalabriniana che ebbe il 

suo compimento nella cappella dell´ Episcopio di Piacenza dove insieme alle 
sue amiche ricevette il velo, il crocifisso missionario e l´invio verso il 
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Brasile, dopo essere state ospitate nell´istituto delle sordomute, in Via 
Borghetto 11 (PC), gestito dalle suore di Sant´Anna.  

 
 

 

Madre 

Assunta trovó forza nei momenti di tribolazione, 

nell´amore a Gesù eucaristico e al Cuore Immacolato di Maria, e il suo 
fondamento della sua vocazione é stato il Vangelo, facendolo diventare il 

faro della sua vita, la guida nelle sue scelte quotidiane. Una vita semplice, 
ma molto significativa e sempre attuale anche nel fenomeno di mobilitá 

umana odierna, un modello di straordinario amore per i piú poveri, che 
come possiamo vedere nel quadro ritratto della beatificazione, abbraccia 

nel suo barcone l´umanitá intera, accudendola con il suo sguardo materno, 
una Santa dell´ieri, dell´oggi e del domani, ringrazio Dio per tutto quello 

che Egli realizzò nella vita della Beata  Madre Assunta, e al mio essere 
migrante per aver posto nella mia vita questo grande dono:il carisma 

scalabrinano. Con questa approfitto e sono riconoscente ad ogni 
missionaria scalabriniana che ho incontrato lungo il mio cammino, per ció 

che sono professionalmente e spiritualmente. 
 

Patrizia Bongo 
Nucleo Beata Madre Assunta  

Solingen- Germania 
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Il giorno della beatificazione della  nostra cara 

madre Assunta Marchetti, anche noi a Solingen 

abbiamo voluto ricordarlo, insieme al nucleo dei 
laici missionari scalabriniani di Solingen e 

Gevelsberg.  
 

Lo abbiamo vissuto come un momento „per noi“, 

essendo la nostra Chiesa nuovamente, dopo la 
partenza dei missionari scalabriniani, intrinsa dallo 

„Spirito scalabriniano“.  Ci siamo risentiti a casa 
nostra ed abbiamo ringraziato di cuore il Signore 

per la beatificazione di questa donna eccellente. Lei 
ha messo la Sua vita al nostro servizio e noi le abbiamo voluto dire grazie, 

poiché nonostante i tanti anni che ormai viviamo in Germania (alcuni sono 
nati qui) siamo anche noi ancora, e forse sempre, degli emigranti! 
 

Aggiungo un piccolo aneddoto personale: Dopo la messa chiesi a qualcuno 
di pregare  per me e questa persona mi ha risposto: „Certo, tanto adesso 

abbiamo un’altra dei nostri ancora più vicina al Signore!“  
 

Questa frase racchiude bene il nostro sentimento: la beata madre Assunta 

Marchetti: una dei nostri! 
 

Elisa Marchese 
Nucleo Beata Madre Assunta 

Solingen-Germania 

 
 
 

A Beatificação da Venerável Madre Assunta foi um acontecimento muito 

importante para a nossa caminhada, pois nos leva a refletir quão grande foi 
a sua dedicação para com os planos de Deus. Nos vários momentos da 

Beatificação foi-nos apresentado algumas de suas virtudes junto aos 
pequenos órfãos, que ela tanto amou, sua preocupação com os mais 

necessitados e as dificuldades encontradas para a realização dos projetos 
de Deus. Porém, como estava convicta de sua missão preparou tudo 

sempre com muita caridade e amor no coração para que pudesse 
proporcionar um pouco de conforto e alento àqueles pequenos sofredores. 
 

 

Diante de tanta humildade e compromisso com os pequenos a Beatificação 
da Madre foi pra mim uma forma de reconhecimento de sua contribuição e 

aproximação da realização das obras para o Reino de eterno amor de Nosso 
Senhor Jesus.  

Rejane,  
Coordenadora do Núcleo LMS 

Manaus - AM 
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Jamais imaginei de um dia poder participar de um momento tão solene, 

marcante e profundo na minha vida, de conviver, mesmo com pouco 
conhecimento do que é uma Beatificação, da fé, da emoção, da alegria que 

se via no semblante de todos os presentes. Até hoje nunca tinha 
participado nem de uma ordenação e fui ao vivo e a cores numa 

beatificação, de alguém que ouvi falar, mas que fui conhecer melhor 
quando pisei onde ela pisou, andei onde ela andou e senti que foi uma 

pessoa comum que amou a Deus de uma forma diferente. Ela fez fora do 

seu País tudo o que Deus quer e deseja de cada um de nós.  
 

Agradeço muito a Deus a oportunidade de poder ter vivenciado esse tão 

importante momento e sentir no coração a fortaleza deixada e mostrada 
pela Madre Assunta. Com certeza voltamos todas nós do Núcleo Vitória 

Regia – Manaus, mais fortes e crentes e, podemos sim, também vivenciar e 
seguir o carisma scalabriniano, os exemplos de Madre Assunta – Paz e Bem 

a todas as congregações missionárias scalabrinianas. Alegria contagiante 
sempre!...  

Yolânia O. P. Amazonas Chaves 
Secretária do Núcleo 

Manaus - AM 

 

Para mim foi uma experiência única que nunca vou esquecer. Já participei 

de algumas missas solenes, mas, nunca tinha presenciado tão de perto 
uma beatificação. 

Madre Assunta é um grande exemplo para mim e pra todos os que 
conhecem a sua história. Exemplo de coragem, fé, amor, compaixão, 

testemunho, enfim, uma pessoa que cumpriu rigorosamente toda sua 
missão confiada por Deus aqui na terra. O evento foi maravilhoso. A 

acolhida foi nota 10. A estadia enfim, deu até vontade de ficar em São 
Paulo. A organização deste evento está de parabéns, acho que tudo deu 

muito certo. 
Quero destacar uma coisa que também me chamou atenção: a alegria 

contagiante de todas as participantes, especialmente as Irmãs da 
Congregação.  

Espero continuar cada vez mais forte na missão e no carisma de Leiga 
Missionária Scalabriniana. Um grande abraço a todos (as) . 
 

 Ivanilde Vieira 
Comunicação do Núcleo  Vitória Régia 

Manaus - AM 
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Este ano de 2014, nós Leigos Missionários 

Scalabrinianos fomos abençoados em participar 

da Beatificação de nossa Co-fundadora Madre 
Assunta Marchetti.  O período foi de grande 

preparação nos núcleos e grupos, preparação 
esta que envolveu paróquias e comunidades 

inteiras em diversas regiões. Grande alegria foi 
poder mostrar e apresentar para outros leigos e 

pessoas em geral quem foi Madre Assunta 
Marchetti, ter tido a oportunidade de repassar 

informações em relação ao trabalho que foi 
realizado por esta grande mulher, e a 

importância deste na transformação de muitas 
vidas. 
 

Posterior a preparação e aos encontros em 

grupos, bem como os tríduos que foram 
realizados até a chegada do grande dia, foram 

momentos de muita ansiedade, momentos intensos de grande expectativa 
e alegria. 
 

Alegres e repletos de Esperança e Fé, fomos peregrinos a caminho da 
Beatificação de Madre Assunta Marchetti, foi uma graça especial de Deus 

poder participar desta solenidade. Acreditando que Madre Assunta é e 
sempre será nossa intercessora junto a Deus e Nossa Senhora ao lado do 

Bem-Aventurado João Batista Scalabrini declarado pelo Papa João Paulo II 
“O Pai dos Migrantes” no dia de sua beatificação. 
 

Em toda a programação apresentada neste evento e durante o processo de 
beatificação, muitos sentimentos surgiram e junto com eles a esperança 

que uma nova vida é possível quando acreditamos. Madre Assunta confiava 
na Providencia Divina, em meio as dificuldades rezava e dizia “Deus vê, 

Deus provê”, fazia seu trabalho com entusiasmo, dedicação e serenidade, 
sua espiritualidade e fé eram seus traços de inspiração, inspiração esta que 

nos motiva e nos fortalece cada vez mais dentro do Carisma Scalabriniano, 

nos tornando pessoas melhores, acolhedoras, com uma escuta sensível, 
com um olhar diferenciado ao próximo,  capazes de viver a caridade e a 

esperança. 
 

Por fim, a beatificação de Madre Assunta Marchetti para mim aumentou 

minha Fé, onde todas as minhas emoções se transformaram em equilíbrio e 
serena confiança. 

 
Marlene Dietrich da Silva 

Conselheira do Apostolado – GCR 

Núcleo João Batista Scalabrini 

                                                              Alvorada - RS 
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Quando lo Spirito soffia. 

 

Giorno 25/10 in S. Paolo in Brasile, è stata beatificata S. Assunta Marchetti, 

cofondatrice insieme al fratello Giuseppe delle suore di S. 
Carlo Borromeo, scalabriniane. 
 

Giorno 6,7,/12 /2014, la Stessa è stata ricordata con grande partecipazione 
di folla a Lombrici di Camaiore, diocesi di Lucca, suo luogo natale. 
 

Certamente per noi, volontari della “migrantes”, questo momento è stato 

occasione di gioia, di preghiera e di ulteriore riflessione. Chi 
l’avrebbe detto che nel lontano1985 la scelta di occuparsi dei migranti 

sarebbe diventata cosi’ attuale e pregnante. Ma lo Spirito soffia sempre e in 
tempo, e oggi, in cui il mondo è diventato piccolissimo e percorribile in 

breve tempo, sia “pedibus calcantibus”, sia via internet, ne vediamo i frutti. 
 

La scelta di S. Assunta, con l’aiuto di Dio, ha suscitato vocazioni che si sono 

diffuse in tutta la terra. Infatti il movimento migratorio, sia interno, sia 
esterno ad un paese, sara’  ormai una “costante” nei tempi che verranno. 
 

Noi collaboratori, ringraziamo Dio per  i doni profusi nel nostro impegno, e 
S. Assunta che è stata mediatrice santa tra gli uomini. Preghiamo perché ci 

assista e susciti vocazioni tra i volontari mantenendo viva l’attenzione per i 
migranti e potere accogliere. ”Ero straniero e mi Avete accolto”. 
 

Rosa Iadevaia 
Nucleo de Reggio Calabria 

Itália 

 
 

Depois que conheci a Madre Assunta através do filho Pablo Carlotto, logo 

me identifiquei, por muitas razões e uma delas é a devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus. “... alimentou constantemente a sua fé, identificava-se 
com ele na missericórida e na bondade” (Assunta Marchetti – capítulo 7, 

página 47). 
 

Sempre rezo para que a intercessão de Madre Assunta atenda as 
necessidades dos doentes das famílias.  
 

A Beatificação a vivenciei de forma singular por ser mãe do coordenador 
geral dos Leigos Missionários Scalabrinanos e saber dos desafios aos quais 

ele e o Movimento passam. Sei que ele sempre contou com a intercessão 
de Assunta.  

 

Isaura Doris Klin Carlotto 
Cacique Doble – RS 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 
 

Saudações Scalabrinianas: 
 

Objetivamente gostaria de manifestar gratidão pelo convite que nos foi 
dado, como Movimento LMS, para estar presente e vivenciar a 

BEATIFICAÇÃO DE ASSUNTA MARCHETTI.  
 

Fomos convidados para fazer parte da programação do dia 24 de outubro, 
naquela tarde cheia de alegrias celebrativas de encontros e reencontros 

com pessoas que comungam a mesma esperança e caminhada no Carisma 
Scalabrinianos.  
 

Tínhamos uma parte na programação da tarde prevista para acontecer 
entre 17 horas e 18 horas.  Compreendemos os atrasos como também a 

agenda que ficou apertada para nós estabelecermos o que havíamos 
programado que momento de testemunho de leigos e leigas.  
 

Quando fomos interpelados a apresentar, já eram 18 horas e 15 min. Por 
dois motivos não realizamos a nossa parte: 

1. A equipe de som tinha previsto apenas até às 18 horas as suas 
atividades. Deveriam tirar os equipamentos naquele momento.  

2. A maioria absoluta das pessoas estava na fila ou mesmo realizando o 
seu lanche. Fora anunciado que as 18 h e 30 min deveriam se 

encaminhar para a Igreja ao lado a fim de participar da Vigília. 
 

Com esse cenário, conversei com os demais leigos e leigas presentes e 

pensamos que seria naquele momento a melhor ação deixar as pessoas se 
alimentarem e assim não realizamos a nossa parte.  
 

Como Coordenador Geral, peço imensas desculpas por esse ocorrido. Não 
obstante a isso, aproveito o ensejo para parabenizar a Congregação pela 

maravilhosa programação edificada para marcar em nossas mentes e 
corações a BEATIFICAÇÃO DE ASSUNTA MARCHETTI.  
 

Que a proteção de Nossa Senhora Imaculada Conceição se estenda a todas 
as Irmãs nos Governos Geral e Provinciais bem como nas Irmãs que vivem 

intensamente o Carisma em muitos caminhos da Missão Scalabriniana.  
 

Com estima e gratidão.  

Caxias do Sul, 08 de dezembro de 2014. 
 

Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral 2012/2015 
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Gratidão! 

O Movimento LMS manifesta 

a sua gratidão por toda a 

caminhada empreendida no 

assessoramento e 

acompanhemento das 

Superioras Provinciais 

cessantes e suas equipes de 

Conselho.  

Renovamos nossas motivações de unidade na 

caminhada empreendendo a Missão no Carisma 

Scalabriniano.  

 

Desejamos aos novos governos províncias as 

luzes do Espirito Santo para que, assistidas pelas 

Graças Divinas, possam animar e manter o 

espírito da Bem-aventurada  Assunta Marchetti 

como grande referencial.  

 

Pelos caminhos da missão estaremos juntos na 

oração e na ação sendo fermento de 

transformação em prol do migrante mais 

necessitado.  

Pedimos que os Bem-aventurados Scalabrini 

e Assunta Marchetti, e o Servo de Deus Pe. 

Marchetti para que junto de Deus 

intercedam pela missão empreendida por 

cada irmã da Congregação. 
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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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Movimento Laici Missionari Scalabriniani 
             Via Monte del Gallo, 68  

              00165 ROMA Tel. 
XX39/06/39377320 

         E-mail: lms@scalabriniane.org 
        www.scalabriniane.org  

 
          Responsabili della 

pubblicazione: 
Coordinatore Generale e 

Consiglio MLMS 

 E-mail del Coordinatore Generale:         

klinkarl.otto@hotmail.com 

Redazione: Giuseppe Morsia - g.morsia@alice.it 
       Consigliere Generale per la Comunicazione 

GRUPOS 

 

GCR 

RESPONSÀVEIS  

 

               Marlene Dietrich 

e-mail 

 

 marlenedietrich@pop.com.br 

GNSA Fatima Domingas Viccari fatimadom.viccari@yahoo.com.br  

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

GSG              Cinzia Sabatini 
 cinzia.sabbatini@fastwebnet.it 

 

GNSF              Nerissa Allegretti  allegrettineris@yahoo.com 

GNSF              Susan Galvez  sfgalvez2006@yahoo.com 

GIC              Joao Inacio Bremm  joaoinaciob@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: Trimestrale 

nel sito della Congregazione delle Suore MSCS 

www.scalabriniane.org 
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