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

 

Saudações Scalabrinianas. 

  

Ano de 2014. Com grande motivações e intensas caminhadas 

a serem empreendidas. Já a caminho... realizamos sonhos. 

Colhemos o frutos do cuidado de muitas mãos e muitos 

corações. Semeamos com fé, esperança e caridade porque é 

nossa missão estar no mundo como sinal e construtores do 

Reino que para todos é acolhedor, integrador e 

transformador.  

 

As lutas e pequenas conquistas continuam a serem estimuladas em varios 

contextos sociais em todas as partes do mundo. Há um despertar para a busca 

pelos direitos coletivos, quando ainda não temos assegurado os direitos 

individuais capazes de ser amplo e contemple todos os seres na sua diversidade. 

Não podemos lutar por direitos esquecendo os já conquistados. Jamais confundir 

direitos com privilégios. Porque todo privilégio está encharcado de injustiça.  

 

Como Movimento estamos no ano em que devem acontecer as Assembleias de 

Grupos que ainda não foram realizadas. Nelas e a partir delas, intensificar as 

ações para concretizar as prioridades aprovadas na IV Assembleia Geral – 

Piacenza – 2012. Acolher as orientações para a próxima Assembleia Geral e 

agilizar a participação na sua preparação e efetivação.  

 

A grande festa da beatificação de 

Madre Assunta, que completará a 

nossa alegria e nos enche de graças 

divinas para a Missão, requer uma 

preparação intensa de caráter pessoal 

e comunitário, nos núcleos, grupos e 

no Movimento. Não percamos essa 

grande oportunidade. Ocorre a 

lembrança de que na Beatificação de 

João Batista Scalabrini, nas semanas 

anteriores realizamos o primeiro 

encontro internacional – Fátima – 

Portugal – 1997. Quando 

estabelecemos o perfil do Leigo e, 

entre outros elementos, definimos o 

nome como Leigos Missionários 

Scalabrinianos. Agora com Madre 

Assunta possamos resgatar a nossa 

 Editoriale 
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missão pessoal como Leigos no Carisma. Sintamos e abracemos com fervor o 

discernimento de nosso protagonismo como Leigos nos contextos em que estamos 

inseridos: família, comunidade, profissão e em todos os espaços que marcamos 

com nossa presença na sociedade.  

 

O processo de reconhecimento do Movimento continua dando os seus passos em 

conformidade as orientações dos cardeais e com diálogo na unidade com a 

Congregação MSCS. Nosso vice-coordenador Geral e Assessoras empenhados 

nesse capítulo muito significativo na história de nosso Movimento LMS.  

 

Nas ações protagonizadas pelo nosso novo Papa, Francisco, vemos magnificas 

aulas de humanismo e de profundo sentido cristão. Acompanhar com os nossos 

sentidos, podendo contemplar e meditar tais posturas nos ajudam a estar em 

constante formação como leigos no mundo. È Scalabrini que nos ensina a estar 

sensíveis com os sinais da vida. O mundo nos oferece constante mente multiplos 

prismas para que possamos amadurecer a nossa forma de ver e sentir a vida. Se 

faz mister purificar e ampliar a nossa visão de mundo. O outro é nosso irmão e 

devemos estar a serviço dos mais necessitados em especial os migrantes, os 

refugiados...  

 

Abrindo a tenda de nossa mente e de nosso coração vislumbramos nas ações que 

denotam valores, as virtudes. Cuidando de nossas atitudes e colocando-as em 

conformidade com a mensagem de Jesus nos Evangelhos vamos solidificando os 

valores e começamos a exalar as virtudes. São elas que transformam o mundo. É 

para esse processo que somos chamados e confirmados no carisma scalabriniano. 

O grande dom da vida presente em nós é instigado a viver intensamente o estar a 

serviço dos outros. É uma questão de postura humana que transcende aos outros, 

a exemplo do Bem-aventurado João Batista Scalabrini, a Venerável Madre 

Assunta, o Servo de Deus Padre José Marchetti e a São Carlos Borromeo.  

 

Vivenciamos a Ressurreição de Jesus em nossas ações e possamos fazer 

uma caminhada singificativa no período Páscal, preparando nosso coração 

para a grande festa de Pentecostes! 

 

Com estima e gratidão scalabriniana.  

Isaias Pablo Klin Carlotto  
Coordenador Geral – LMS 
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Estimado Isaias Pablo Klin Carlotto 
Coordenador Geral, Conselheiros e  

Leigos Missionários Scalabrinianos - LMS 
 

É com grande alegria que saúdo a cada um de vocês, 

Leigos Missionários Scalabrinianos, colaboradores, 
simpatizantes, amigos e leitores deste significativo 

Informativo do Movimento LMS, o qual é um importante 
veículo de comunicação, partilha e de articulação entre os 
grupos e núcleos, possibilitando assim que outros/as se 

sintam motivados/as  a “difundir o apreço pela pessoa do 
migrante, participando assim do projeto divino de tal modo 

que a terra se torne lugar de fraternidade, de partilha e 
gratuidade, antecipação daquele banquete do reino, onde 
ninguém é excluído, e todos são chamados pelo próprio nome”. 1 

 
E assim somos convidados a viverem a grande Celebração da Páscoa, a  qual nos 

impulsiona a um retomada da vida cristã e a empreender um caminho novo, à luz 
da Ressurreição. A alegria da Páscoa está na beleza de partilhar o canto fervoroso 
e entusiasta de Miriam, que ainda hoje nós, Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeo Scalabrinianas, entoamos com outras mulheres migrantes, que realizam 
a passagem do Mar Vermelho, as fronteiras de hoje, lugar teológico para a nossa 

missão, da qual participam conosco os Leigos Missionários Scalabrinianos e lhes 
somos gratas e reconhecidas por tanto bem que realizam a favor dos migrantes 
mais pobres e necessitados. 

 
Desejo que, a partir desta Páscoa do Senhor, saibamos deixar-nos envolver pelos 

Êxodos de hoje, memoriais da salvação e ocasião de partilha da fé pascal. Auguro 
que a Páscoa aumente em nós a esperança, que se nutre de histórias de acolhida, 

solidariedade e partilha no mundo da mobilidade humana.  O anúncio dos anjos às 
mulheres que foram ao sepulcro ecoa também em nossas vidas, convidando-nos a 
anunciar a mensagem da força da vida que vence a morte, a mensagem da 

alegria que gera coragem apostólica. Anunciar a todos o que aconteceu na Páscoa 
do Senhor é contagiar vida de quem conosco convive, com gestos de ressurreição:  

“Não está aqui; ressuscitou! ... e voltando,as mulheres anunciaram a todos o 
ocorrido” (Lc 24,5-6. 9).  
 

Por fim, convido todos os Leigos Missionários Scalabrinianos, a se unirem a nós, 
nesta grande ação de Graças, na qual elevamos ao Pai a nossa prece e nosso hino 

de  gratidão, pelo dom da Beatificação da nossa cofundadora, Madre Assunta 
Marchetti. Pedimos a ela que interceda por nós junto a Deus e nos ajude a viver, 
com fidelidade criativa, o carisma Scalabriniano, e ser sinal do Reino de Deus, de 

testemunho e de profecia, juntos aos migrantes e refugiados. “Que o bom Deus 
nos abençoe”!  

 
Com votos de um Feliz e Santa Páscoa,  
  

 
Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora Geral  
 

Roma, 19 de abril de 2014. 
 

                                                           
1
    Traditio Scalabriniana, n. 4 
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Messaggio dell’Animatrice Generale LMS 
Suore Missionarie di S. Carlo B. 

Scalabriniane 
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Foto de: Nahida Khan 

https://www.facebook.com/nahida.a.khan?hc_location=timeline
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Pasqua 
Fernand Perpignan, 

Svizzera 

Consigliere Generale-  

Espansione Missionaria- Occidente 

 
Carissimi Amici, 
se leggiamo la Bibbia, Pasqua è liberazione, 
Pasqua è responsabilità, Pasqua è una speranza 
d’avvenire diverso, Pasqua è la Resurrezione 
del Cristo, è la vittoria sulla morte e sul male. 
 
Oggi questa parola magica “Pasqua” equivarrebbe 

- all’urlo delle piazze dei disperati, 
- alla lacrima della mamma che vede morire il suo bambino 
di fame o di malaria, 
- al sospiro del malato che guarda con occhio pieno d’ansia 
l’infermiera, 
- al pianto della donna che si sente sola e abbandonata, 
- al clandestino che rischia la propria vita per una vita 
migliore… 

Tutti vogliono Pasqua, attendono Pasqua. 
 
M. Maddalena voleva abbracciare Gesù Risorto e lui le ha detto: 

“Non mi toccare” ; a Tommaso che non credeva ha detto: 
“Metti le dita nella piaga del mio costato e credi”. 
La sofferenza è la realtà che prova la resurrezione: Dio ci ha 
creato per Lui, perciò per essere felici. Ma è duro crederlo 
sempre, specialmente quando si è malati o paurosi o poveri, e 
allora facilmente diventiamo tristi. 
 
Un’amica mi diceva: “ Io sono morta dentro, non c’è più nulla e 
nessuno che mi dia serenità e gioia”. Quando una persona mi 
parla così non so mai cosa dire: so che há ragione. Dico solo: 
“Ti voglio bene!”. Forse è la risposta migliore. 

 
La strada da tracciare alla luce del Risorto è quella del volersi 
bene. Siamo noi ora che dobbiamo risorgere e Lui ci chiama: 
“Amico vieni fuori” 
 
Grazie Signore che ci hai salvato! 
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Páscoa 

2014 

Caros amigos, 
 
se lermos a Bíblia , a Páscoa é libertação , é a 
responsabilidade , a Páscoa é a esperança de um futuro 
diferente , a Páscoa é a ressurreição de Cristo é a vitória 
sobre a morte e o mal. 
 
Hoje, essa palavra mágica "Páscoa" seria equivalente a 
- O grito nas ruas dos desesperados, 
- Lágrimas de uma mãe que vê seu filho morrer de fome 
ou a malária, 
- A respiração do paciente para olhar para a enfermeira 
com olhos ansiosos, 
- O grito da mulher que se sente sozinho e abandonado, 
- Imigrante ilegal que arrisca sua vida por uma vida 
melhor... 
Todo mundo quer e espera Páscoa. 
 
M. Madeleine queria abraçar a Jesus ressuscitado , e Ele 
disse: "Não me toque"; 
Thomas não acreditou Jesus e disse: "Coloque o seu 
dedo na ferida em meu lado e acreditar." 

O sofrimento é um fato que confirma a ressurreição: 
Deus nos criou para Si Mesmo, e, portanto, de ser feliz. 
Mas é sempre difícil de acreditar, especialmente quando 
estamos sofrendo ou com medo ou somos pobres, e 
depois sofrem de tristeza. 
 
Um amigo me disse: "Estou morto por dentro, sem 
nada e ninguém pode me dar paz e alegria." Quando 
uma pessoa fala assim comigo que eu nunca sei o que 
dizer: Eu sei que isso é certo. Acabei de dizer: "Eu te 
amo". Talvez a melhor resposta. 

 
A maneira de lidar com a luz de Cristo ressuscitado é 
amar. Nós somos os únicos que já subiram , nos chama: 
"Amigo , vem para fora" 
 
Obrigado, Senhor, que nos salva! 
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Easter 

2014 

 
Dear Friends, 
 
if we read the Bible , Easter is liberation , it is the responsibility, 
Easter is hope for a different future , Easter is the Resurrection 
of Christ, it is the victory over death and evil. 
 
Today this magic word "Easter" would be equivalent to 

- The scream in the squares of the hopeless, 
- The tears of a mother who sees her child dying of hunger 
or malaria, 
- The sigh of the patient who looks at the nurse with eyes 
full of anxiety, 
- The cry of the woman who feels alone and abandoned, 
- The illegal immigrant who risks his life for a better life ... 

Everyone wants Easter and awaits Easter. 
 
M. Madeleine wanted to embrace the Risen Jesus and he said: 
"Do not touch me"; 
Thomas did not believe and Jesus he said , "Put your finger in 
the wound in my side and believe ." 
 

Suffering is the fact that proves the resurrection : God created 
us for Him, and therefore to be happy. But it is always hard to 
believe , especially when you are sick or fearful or poor , and 
then we suffer from sadness. 
 
A friend told me: "I am dead inside , there is nothing and no one 
can give me Peace and joy." When a person speaks to me like 
that I never know what to say: I know he's right. I just say: "I 
love you." Perhaps it is the best answer. 
 
The way to handle in the light of the Risen One is that of loving. 

We are the ones that have now resurrected and He calls us, 
"Friend, come out" 
 
Thank you Lord that you saved us! 
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Ostern 

2014 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Liebe Freunde, 
 
Wenn wir die Bibel lesen , ist Ostern Befreiung, es ist 
Verantwortung , Ostern ist die Hoffnung auf eine andere 
Zukunft, Ostern ist die 
Auferstehung Christi, es ist der Sieg über den Tod und das 
Böse. 
Heute, dieses magische Wort "Ostern" wäre gleichbedeutend 
mit 

- Dem Schrei in den Plätzen der Hoffnungslosen, 

- Den Tränen einer Mutter, die ihr Kind von Hunger oder 
Malaria sterben sieht , 
- Der Seufzer des Patienten, der die Krankenschwester 
mit Augen voller Angst sieht , 
- Dem Schrei der Frau, die sich allein und verlassen fühlt 
, 
- Dem illegalen Einwanderer, der sein Leben für ein 
besseres Leben riskiert ... 

Jeder will Ostern und wartet auf Ostern. 
 
Madeleine M. wollte den auferstandenen Jesus umarmen und er sagte: 

"Fass mich nicht an"; Thomas glaubte nicht, und Jesus sagte ihm: " 
Lege deine Finger in der Wunde in meine Seite und glaube." 

 
Das Leiden ist die Tatsache , dass die Auferstehung beweist : Gott hat 

uns geschaffen für Ihn , und deshalb glücklich zu sein. Aber es ist immer 
schwer zu glauben , vor allem , wenn wir krank oder ängstlich oder arm 

sind, dann sind wirtraurig. 
 

Ein Freund erzählte mir: "Ich bin innerlich tot , niemand und nichts kann 
mir Frieden und Freude geben." Wenn eine Person spricht mich so an, 

dann weiß ich nie, was ich sagen soll: Ich weiß, er hat Recht. Ich sage 

nur : "Ich liebe dich . " Vielleicht ist es die beste Antwort. 

 

Der Weg zu folgen ist, dass der Liebevolle. Wir sind die, die 
wir jetzt auferstehen, und Er ruft uns, "Freund, komm 
heraus" 
 

Danke, Herr, dass du uns gerettet hast! 
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Pâques 

2014 

 
Chers amis, 
si nous lisons la Bible , Pâques est la libération , il est la 
responsabilité , Pâques est l'espoir d'un avenir différent , 
Pâques est la résurrection du Christ , c'est la victoire sur la 
mort et le mal . 
 
Aujourd'hui, ce mot magique " Pâques" serait équivalent à 
- Le cri dans les places de la désespérée , 
- Les larmes d'une mère qui voit son enfant mourir de faim 
ou de paludisme , 
- Le soupir du patient qui regarde l'infirmière avec des yeux 
pleins d'anxiété , 
- Le cri de la femme qui se sent seul et abandonné , 
- L'immigrant illégal qui risque sa vie pour une vie meilleure 
... 
Tout le monde veut Pâques et attend Pâques . 
 
M. Madeleine voulait embrasser Jésus ressuscité et il a dit: 
"Ne me touchez pas"; 
Thomas ne croyait pas et Jésus, il dit: “Avance ton doigt 
dans la plaie de mon côté et crois". 

La douleur est le fait que prouve la résurrection : Dieu nous 
a créés pour Lui , et donc d'être heureux . Mais il est 
toujours difficile à croire, surtout quand nous sommes 
malade ou craintifs ou pauvres , puis nous souffrent de 
tristesse. 
 
Un ami m'a dit : «Je suis mort à l'intérieur , il n'y a rien et 
personne qui peut me donner la paix et la joie . " Quand 
une personne me parle comme ça, je ne sais jamais quoi 
dire: je sais qu'il a raison. Je dis juste: " Je t'aime." C'est 
peut-être lameilleure réponse . 

 
La façon de gérer à la lumière du Ressuscité , c'est que 
d'aimer. Nous sommes ceux qui ont maintenant ressuscités 
et il nous appelle, "ami, sortir" 
 
Merci Seigneur que vous nous avez sauvés! 
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PASCUA  

2014 

Queridos amigos, 
 

si leemos la Biblia, la Pascua es la liberación, es la 
responsabilidad, la Pascua es la esperanza de un futuro 
diferente, la Pascua es la Resurrección de Cristo, es la 
victoria sobre la muerte y el mal. 
 
Hoy en día esta palabra mágica " Pascua " sería 
equivalente a 

- El grito en las plazas de los desesperados, 
- Las lágrimas de una madre que ve a su hijo morir de 
hambre o de malaria, 
- El suspiro de un paciente que mira a la enfermera 
con los ojos llenos de ansiedad, 
- El grito de una mujer que se siente sola y 
abandonada, 
- El inmigrante ilegal que arriesga su vida por una 
vida mejor ... 

Todo el mundo quiere Pascua y espera Pascua . 
 
M. Madeleine quería abrazar a Jesús resucitado y él dijo: 
"No me toques"; Tomás no creyó y Jesús le dijo: "Pon 

tu dedo en la llaga en el costado y crees". 
El sufrimiento es el hecho que confirma la resurrección: 
Dios nos creó para Él, y por lo tanto para ser feliz. Pero 
siempre es difícil de creer, especialmente cuando nosotros 
estamos enfermos o temerosos o somos pobres, y luego 
sufrimos de tristeza. 
 
Un amigo me dijo: "Estoy muerto adentro, no hay nada ni 
nadie que me pueda dar paz y alegría." Cuando una 
persona habla a mí de esa manera nunca sé qué decir: yo 
sé que tiene razón. Acabo de decir: "Te amo". Tal vez es la 

mejor respuesta. 
 
La manera de manejar a la luz del Resucitado es el de 
amar . Nosotros somos los que ahora han resucitado y El 
nos llama: "Amigo, ven fuera" 
 

Gracias, Señor, que nos has salvado! 
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É PÁSCOA 
O NOSSO CORAÇÃO, COMO O DE MARIA, 

SE INUNDA DE LUZ 
 

Ao alto do Calvário, o horror a o abandono se instalavam junto à Cruz do 
Redentor. Num dilúvio de dores, Jesus havia exclamado o seu “Consummatum 
est!”. O bom ladrão se preparava para deixar a Terra. O centurião que ferira o 
lado de Nosso Senhor, golpeava-se no peito. Algumas pessoas recolhidas a um 
canto do Gólgota choravam. 
Porém, a alegria não desertara de uma alma!  Alma mais inconforme com todo 
aquele horrivel espetáculo de dor, a alma que mais repudiava  tanta injustiça, 
que ao mal mais odiava, a alma que mais amava o Senhor morto, era também a 
que mais esperança e certeza possuia. 
Junto à Cruz, dolorosa, Maria mantinha-Se erguida, em toda a força de seu corpo 
e de sua alma, com os olhos inundados de lágrimas, mas o coração inundado de 
luz. Naquele instante tinha certeza de que, após a grande tragédia, depois do 
abandono geral, raiaria a aurora da Ressurreição. Surgiria a aurora da Santa 
Igreja Católica Apóstólica Romana, Cheia de Glória a partir de Pentecostes. E de 
cruzes em luzes, de luzes  em cruzes, o mundo chegaria até o momento bendito 
que em Fátima Ela prenunciou: “Por fim o meu Imaculado coração triunfará”. 
               

             Feliz Páscoa! 
Antonio Caetano Caltabiano 

Coordenador do GNSA e CG da Formação. 
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Queridos (as) colegas! 

A Páscoa acontece quando vivemos a plenitude do sacrifício, através da 

reconciliação regada pela água do Espírito Santo. É o contexto salvifico que só se 

realiza quando unido ao princípio e o fim de todo acontecimento cristão na 

plenitude da obra Divina entre o Criador e a criatura.  

 

Páscoa é a graça que o cristão recebe vinda do Pai pela doação de seu Filho 

conduzido pela força do Espírito Santo que não permanece inerte na morte do 

autor maior Jesus Cristo.  

 

Assim como o povo hebreu unido num só sofrimento no deserto caminhou 

rumo à terra prometida, o sofrimento no universo, envolve todas as criaturas, cada 

uma assumindo seu próprio êxodo, pois ninguém transpõe sem Jesus. 

Reconhecendo Jesus Cristo, teremos a vida eterna e teremos parte com Ele. 

  

Páscoa é contemplação, mistério, perdão, participação.  
 

Felizes somos nós, pois temos como guia o Cristo Ressuscitado, luz 

resplandecente que brotou da morte.  

 

Desejo que todos tenham uma Páscoa cheia de bênçãos com muita fé e 

alegria.  

 
João Aristides 

Coordenador  GCR  

Conselheiro Geral  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Feliz Páscoa! 
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Comunicazioni del Coordinatore Generale  LMS 

CONSELHO GERAL DO MOVIMENTO LMS 2012/2015 
 

 

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

  lms.coordenador.geral@hotmail.com  

 

Vice-coordenador Geral: Giuseppe Morsia - Piacenza – Itália 

  g.morsia@alice.it 

 

Conselheiro Geral - Formação 
Antônio Caetano Caltabiano - Guaratingueta - SP – Brasil - accaltab@superig.com.br  

 

Conselheira Geral – Apostolado  
Maria Conceição de Moraes - Goiânia - GO - Brasil clarasiarom@yahoo.com.br 

 

Conselheiro Geral - Economia 

João Bremm - Caxias do Sul - RS – Brasil        joaoinaciob@gmail.com 

 

Conselheiro Geral – Comunicação 

 Giuseppe Morsia - Piacenza – Itália                                                  g.morsia@alice.it 

 

Conselheiro Geral – Expansão Missionária - Ocidente 
Fernand Perpignan - Sant Gallen – Suiça -    fy.perpignan@bluewin.ch  

 

Conselheira Geral - Expansão Missionária - Oriente 

Nerissa Allegretti – Chicago – Il - EUA             allegrettineris@yahoo.com 

 

Conselheiro Geral - Secretaria 

João Aristides  - Bento Gonçalves  - RS – Brasil            joelmaaviamentos@hotmail.com   

 

 

Assessora Geral: 

Ir. Zenaide Ziliotto - mscs – Roma – Itália            apostolatogenerale@scalabriniane.org  

 

 
 
 
 

mailto:lms.coordenador.geral@hotmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:accaltab@superig.com.br
mailto:clarasiarom@yahoo.com.br
mailto:joaoinaciob@gmail.com
mailto:g.morsia@alice.it
mailto:fy.perpignan@bluewin.ch
mailto:allegrettineris@yahoo.com
mailto:joelmaaviamentos@hotmail.com
mailto:apostolatogenerale@scalabriniane.org
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CRONOGRAMA - DINAMIZAÇÃO DA ORAÇÃO DO MÊS 

2013-2014 
 
 

JANEIRO - Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 

FEVEREIRO - Grupo Nossa Senhora Aparecida 

MARÇO - Grupo San Giuseppe 

ABRIL - Grupo Imaculada Conceição 

MAIO - Grupo Nossa Senhora de Fátima 

JUNHO - Grupo Cristo Rei 

JULHO – Grupo Nossa Senhora de Fátima 

AGOSTO - Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 

SETEMBRO - Grupo San Giuseppe 

OUTUBRO - Grupo Nossa Senhora Aparecida 

NOVEMBRO - Grupo Cristo Rei 

DEZEMBRO - Grupo Imaculada Conceição 

 

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

Maria Conceição de Moraes - Goiânia - GO – Brasil conselheira geral do 

apostolado no e- mail clarasiarom@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clarasiarom@yahoo.com


 18 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:klinkarl.otto@hotmail.com
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Notizie dai gruppi 
 

 

 

 

 
 

 

OLFG-ASIA LSM GOES ON OUTREACH 

PROGRAM 

 

 Last March 31, 2014, the Our Lady of Fatima Group 
of Asia Lay Scalabrinian Missionary Movement went on an 
outreach program to Tacloban, Leyte. The group was 
composed of Dr. Marinel Manuel, Vice-Coordinator for 
Asia and the Nucleus coordinator for Philippines, Ms. 
Susan Galvez, OLFG Asia & Philippine Nucleus secretary, 
Ms. Rosalinda Bergancia, an initiating member of LSM 

Philippines and Sr. Antoniette Jabao, MSCS Philippine 
Nucleus adviser. From Tacloban, Leyte the group travelled to 

Barangay Doos del Sur, Hindang, Leyte where the boxes of relief goods were sent ahead via a 
public bus transport.  
 A collaborator, Ms. Lydia Bentulan, a cousin of Ms. Bergancia met the group. The boxes 
were sorted out and were divided into two: one for the mainland of Hindang and the other for 
the island of Himokilan. Timely for the commencement exercises of day care children in the 
said barangay, 15 school bags with school supplies were given to day care children of 
Barangay Doos del Sur, stuff toys and school supplies to Barangay Doos del Norte and Anahaw 
children. Forty-one (41) children benefited from these area, 97 bags of goods & clothing were 
distributed to 214 families. On the second day, the group proceeded to Himokilan island. 
From the mainland which is Hindang, you have to travel 7 kms.  via a motored banca which 

will take you to the 46 hectare island for about 35 minutes. 
The total population of Himokilan is 649 composed of 148 
families. This island does not have electricity nor supply of 
fresh water for their use. To be able to have drinking water, 
they have to go to the mainland to fetch and to store it to 
the island for their daily use.   
 According to Ms. Bentulan, a barangay kagawad, this 
island was not able to receive any relief support during the 
time of the typhoon Yolanda (Hainan). They were also 
devastated during the typhoon but were never reached out 
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so they were thankful to us when we reached them.  Immediately after arriving the seashore, 
we hurriedly ate a simple breakfast offered and then distributed the goods. One hundred 
twenty-three (123) families were able to receive clothing, 85 children were able to receive 
school bags with school supplies, shampoos and toothpastes donated by Lamoayan Company. 
The clothing, goods of noodles, canned goods, coffee; cereals were donated by a collaborator 
from Singapore, Ms. Wendy Koh including the school supplies of the children. Candies were 
also given to children while doing the distribution of the said items. After that we 
demonstrated how to use the lice shampoos for the children with lice. Mothers of the children 
carried pails of water to be able to do the said activity ended with the smiling faces of the 
children and parents who were able to avail of the outreach program. To this, I give our 
heartfelt gratitude and thanks to all the generous benefactors and donors who donated and 
made this journey a success. GOD WILL BE THE ONE TO REPAY YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
GOD WILL BE THE ONE TO REPAY YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
 

Distribution of relief goods in Himokilan, Leyte.   Lice-shampooing of children in Himokilan. 

 

Children in Himokilan island with their schoolbags together with LSM and collaborators. 

 

Distribution of schoolbags in Hindang,Leyte.    Recepients of Relief goods in Hindang, Leyte 

wait   for their turn.     
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Relief goods from our Singapore benefactors as packed in LSM tote bags as distributed in 

Hindang, Leyte. 
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Goiânia, 09 de março de 2014. 
 
Estimadas Irmãs Assessoras dos Núcleos de Leigos Missionários Scalabrinianos; 
Estimados Irmãos e Irmãs coordenadores de Núcleos Leigos Missionários Scalabrinanos. 
 
          Deus seja louvado! 
 
          É com alegria que escrevo para dizer que realizamos o encontro do Conselho do Grupo 
Maria Mãe dos Migrantes, no dia 01 de março de 2014 na casa das Irmãs em Aparecida de 
Goiânia, Vila Brasília – Goiás. Participaram da reunião Irmã Ana Maria Delazeri, Assessora do 
Grupo MMM, Maria Conceição de Morais, Coordenadora do Grupo MMM, Maria Dasdores 
Silva Santos, representante do Núcleo da Cidade de Goiás, Eunice Pereira Caldas Lima, Vice 
Coordenadora do Núcleo de Caldas Novas. 
 
Acolhidas pelas Irmãs com o carinho de sempre, começamos a reunião pedindo luz, sabedoria 
e refletindo a leitura do dia. 
 
A proposta do dia: Avaliar as ações de 2013; Organização do Grupo; Planejar ações para 2014. 
 
A proposta no ano de 2013 era visitarmos todos os Núcleos com o propósito de conhecermos 
as pessoas que fazem parte do Movimento Leigo Scalabriniano, e também levar mais 
informações e formação, conforme agenda que foi enviada para as Irmãs Asssessoras e 
Coordenadores (as).  
 
Vimos que: conseguimos visitar setenta por cento dos Núcleos, resultado muito bom, pois 
conseguimos alcançar nossos objetivos, mas que, para traçarmos um quadro dentro da 
Organização que o Movimento pede precisamos de mais informações agora, pós-visita. 
 
Como: Formação – Cadernos 1, 2 e 3. * quem iniciou?  * em que etapa está?  Quem concluiu? 

Organização – Coordenação e Conselho do Núcleo. 
Ano que vem teremos eleição do Grupo, assim 
precisamos que os Núcleos estejam organizados. 
 
 Núcleos visitados: Carmo do Rio Verde – GO, Caldas 
Novas – GO, Manaus – AM, Goiânia – GO, Várzea 
Grande – MT, Ji-Paraná –RO, Naviraí – MS. Faltaram 
Campo Grande - MS, Porto Velho - RO e Balsas – MA.  
 
Organização do Grupo Maria Mãe dos Migrantes, o 
Conselho do Grupo estava faltando alguns membros 
nos cargos de Formação e Apostolado. Então 
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aproveitando este momento a Irmã Assessora Ana 
Maria Delazeri fez o convite e explicou a função, 
responsabilidades em que cada cargo merece. Ficou 
assim: Apostolado – Maria das Dasdores Silva Santos, 
Formação – Eunice Pereira Caldas Lima, disseram 
SIM e pediu compreensão, oração e ajuda. Somos 
muito gratos pela disponibilidade. 
 Discutimos cada seguimento do Conselho e vimos 
que algumas ações aqui elencadas estejam na 
programação de cada Núcleo fazendo assim a 
sintonia entre nós. 

 
Formação: 

*Participação efetiva na Campanha da Fraternidade 2014 – Tráfico Humano. 
*Beatificação de Madre Assunta: 
          1. Estudo da história, pedir material (cadernos), se possível preparar POWER Point;         
          2. Organização de caravana para São Paulo no dia 25 de outubro 2014. 
 
Apostolado: 
*Como está o retorno desse ano? 
          1. Organização do Núcleo: aconteceu eleição, quem está na Coordenação e Conselho; 
          2. Encontros mensais, convivência, partilham? Planejamento desse ano 2014. 
 
Comunicação e Secretaria:       
*Informar o que o Núcleo está fazendo e se possível fotografar e enviar para: Louredir ou 
Conceição. 
*Enviar quem está na Coordenação e composição do Conselho. 
 
Economia: 
Todos estão colaborando com a taxa? O que o Núcleo está fazendo para ter um caixa? 
É muito importante entender o significado desta colaboração, se ainda não conhecem está 
nas Diretrizes. Procurem conhecer. 
Pensamos em alguns eventos que podem ajudar: festival de sorvete, almoço ou jantar, rifas, 
kits...., dentro da realidade de cada um. 
 
Na III Assembleia em 2012, decidimos por algumas ações:  
         *2013 visitaríamos os Núcleos; 
         *2014 os encontros de Formação, aconteceria por Região, pois assim evitaríamos 
despesas, deixando assim para encontrarmos somente na Assembleia do Grupo em 2015. 
Então, este ano pedimos que coloque na agenda de vocês este encontro. 
 
Encontros regionais: 
*Rondônia – Porto Velho e Ji-Paraná 
*Amazônia – Manaus 
*Maranhão – Balsas 
*Mato Grosso – Várzea Grande 
*Mato Grosso do Sul – Campo Grande e Naviraí 
*Goiás – Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goiânia e Carmo do Rio Verde; já tem data: 26 e 27 
de julho 2014 em Goiânia. 
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Estamos à disposição para ajudá-los. É necessário encaminhar a data com antecedência. 
Vimos  temas que se desejarem vai como sugestão para esses encontros: 
* MISSÃO E ESPIRITUALIDADE SCALABRINIANA DO LEIGO;  
* MIGRAÇÃO E OS DESAFIOS PARA OS LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS; 
* MIGRAÇÃO NA BÍBLIA E OS DESAFIOS PASTORAIS PARA OS LEIGOS MISSIONÁRIOS 
SCALABRINIANOS. 
*Lembrem que ano 2015 teremos a IV Assembleia do Grupo, e uma tarefa que é proposta do 
Movimento é: escrever a história do Núcleo, então não deixe para última hora. 
 
GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES 
*Coordenadora: Maria Conceição de Morais 
*Vice- coordenador: Louredir Benevides 
*Assessora: Irmã Ana Maria Delazeri 
 
CONSELHO: 
*Apostolado: Maria Dasdores Silva Santos 
*Formação: Eunice Pereira Caldas Lima 
*Economia: Hugo Sérgio Ferreira de Melo 
*Expansão Missionária: Rejane Reila Xavier de Amorim 
         
Contamos com a compreensão de todos, e fico a disposição para qualquer dúvida.  Que Maria 
Mãe dos Migrantes caminhe conosco e Madre Assunta Marchetti interceda por todos nós nos 
fortalecendo na fraternidade e unidade. 
 
Um grande abraço scalabriniano. 

       Maria Conceição de Morais  
             Coordenadora GMMM 
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Páscoa é tempo de Amor, de família e de Paz...  

É tempo de agradecermos discretamente por tudo que temos e 

por tudo que teremos.  

Páscoa é um sentimento nos nossos corações de esperança, de fé  e 

de confiança. 
 

Viver a Páscoa  

é nos inspirarmos no exemplo maior daquele que se 

sacrificou para nos salvar,  

é abrir nosso coração para o novo e depositarmos nossa fé 

naquilo que acreditamos.  
 

Que busquemos no Senhor ressuscitado a alegria e vida nova  para 

vivermos em plenitude o amor de Deus manifestado em seu Filho 

Jesus. Que seu exemplo de fé e amor pelas pessoas sirva de lição 

para conduzirmos nosso caminho. Feliz Páscoa à você e sua 

família! 
 

ALELUIA!  

 

             O SENHOR RESSUSCITOU!  

                                   

                         FELIZ PÁSCOA!  
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GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES  
 

NUCLEO M. ASSUNTA-PIACENZA 

 
 

DA NATALE A PASQUA  
Gli avvenimenti più importanti del Nucleo M.Asunta-Piacenza 
 
 Incontro in Casa Provinciale con tutte le Suore della Provincia in formazione  
 
Come Nucleo LMS di Piacenza, su invito della Provinciale, abbiamo potuto partecipare ad una 
giornata di formazione insieme a tutte le Suore della Provincia riunite come ogni anno per la 
formazione permanente in casa Provinciale a Piacenza. 
E’ stata per noi un’occasione per:  

 incontrare le Suore provenienti dalle diverse comunità sparse in Europa;  

 condividere con loro una mezza giornata di formazione sulla “Cultura, Spiritualità e 
Pedagogia vocazionale” ed interagire con loro sul delicato problema della chiamata e della 
risposta alla vita religiosa, ma non solo, in quanto anche un Laico, che si sente 
particolarmente chiamato ad impegnarsi “per il Regno” in un particolare carisma e 
spiritualità, deve rispondere alla propria chiamata, che sarà diversa da quella della “Religiosa 
consacrata con voti” ma pur sempre la risposta ad un particolare impegno oltre all’impegno 
del semplice cristiano. Questo incontro è stato, pertanto, anche per noi un’importante 
occasione di confronto e di stimolo a riflettere sulla nostra particolare vocazione laicale al 
fianco delle Suore MSCS.   

Buona Pasqua 
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 Un momento di confronto fraterno sulla 
vita del Movimento e sul suo sviluppo 
soprattutto per quanto riguarda il nostro 
Gruppo e i nostri Nuclei. 

 
I nostri incontri di Nucleo 
 
 In questi  quattro mesi sono proseguiti i 
nostri incontri mensili di Nucleo. Come da 
programma per l’anno formativo 2013/14 di cui abbiamo già parlato. Ci siamo incontrati 
approfondendo nel momento di Spiritualità le figure di Marta e Maria, della Maddalena, di 
Elia Profeta e per il Sabato Santo è previsto il ritiro sulla figura di Pietro per terminare poi nel 
mese di maggio su Maria Madre di Gesù. 
Nei momenti di condivisione fraterna, Sr Lina ci ha presentato 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. Abbiamo parlato inoltre 
dei nostri impegni come Nucleo e come singoli. 
 
La festa di San Giuseppe Patrono del nostro Gruppo LMS 
 
Per il nostro gruppo in generale e dunque anche per il nostro Nucleo in particolare la festa di 
San Giuseppe riveste un’importanza particolare. 

Quest’anno per festeggiarlo in modo onorevole 
sia dal punto di vista spirituale che fraterno ci 
siamo organizzati per tempo così che abbiamo 
potuto mettere insieme diverse iniziative.  
La sera del 18 marzo, vigilia della festa, abbiamo 
organizzato come LMS una Veglia di preghiera 
con le suore di casa Provinciale. E’ stato un 
momento molto bello, condiviso con tanto 
fervore. 
Abbiamo pregato e cantato insieme meditando 
sulla “Lettera a San Giuseppe” di Don Tonino 
Bello intercalato dal Rosario a San Giuseppe.  
Il mattino del 19 abbiamo condiviso, sempre  
insieme alle Suore,  l’Eucaristia  rallegrandola con 

canti e preghiere.  
Abbiamo poi coronato i festeggiamenti con la condivisione della mensa fraterna a pranzo con 
tutta la comunità e altri invitati di riguardo. 

 
Vita al centro di Ascolto 
 
Nonostante gli impegni di lavoro e famiglia, riusciamo a dare una mano 
anche al Centro di Ascolto dove opera Sr Marina Milani come responsabile 
e una ventina di volontari.  
Accanto alle solite attività: alfabetizzazione, ascolto, orientamento, ricerca 
del lavoro, della casa, mercatino, distribuzione di generi di prima necssità, 
ecc., che ormai da un ventennio vengono portate avanti dalle Suore MSCS 
con l’aiuto dei volontari e dei LMS, in questi ultimi tempi di crisi economica 
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si sta ritornando sempre più ad una forma di emergenza e di aiuto alla sopravvivenza.  
Fino a qualche anno fa non era poi così difficile a trovare lavoro, forse era più difficile trovare 
una casa. Si pensava che il tempo delle emergenze fosse finito e invece oggi siamo tornati 
ancora all’emergenza. Sono tantissime le 
persone che vengono a chiedere generi 
alimentari o un aiuto per pagare affitto e 
bollette della luce e del telefono perchè non 
ce la fanno. Per non dire poi le tante persone, 
soprattutto donne perchè non trovano lavoro. 
I centro che è aperto dal martedì al sabato 
mattino e pomeriggio tranne il pomeriggio di 
giovedì e la mattina di sabato vede un 
continuo andirivieni di persone, anche italiane 
e non solo straniere, in cerca di tutto ciò che è 
necessario alla sopravvivenza. 
Qualcuno del nostro Nucleo, che è più libero da 
 impegni di lavori, opera anche qui a fianco  
della Suora e cerca di dare una mano nell’ascolto nel disbrigo delle attività di tutti  i giorni e 
nel rapporto con le istituzioni e il mondo del privato sociale e del pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nucleo San Othmar, San Gallo 
 

 La migliore prova dell’amore è la fiducia 
 

Il Nucleo di San Gallo non è ancora riuscito a trovare un responsabile. Uno 
dei motivi è il clima di sfiducia che si è venuto a creare dovuto alla vendita 

della Missione Cattolica Italiana. I padri scalabriniani l’hanno venduta e gli  
emigranti italiani sono molto arrabbiati perché la Missione era stata donata 

da una signora svizzera alla comunità italiana. Inoltre dopo 3 anni ancora 
non si è riusciti ad avere un rapporto comunicativo con la Chiesa e i fedeli. 

Speriamo che il nuovo sacerdote abbia la forza e la tenacia di ricostruire lo 
sfacelo a cui deve far fronte. Noi LMS lo stiamo aiutando mentre il parroco 

uscente gli rende la vita difficile: è una vergogna! 
 

Volontari, LMS e alcune Suore che prestano servizio al Centro di ascolto Mons GB 

Scalabrini in Piacenza 

Gruppo delle Juniores MSCS che vivono a Roma per 

l’anno di formazione in visita al nostro Centro di ascolto 
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Il clima non è dei migliori e non siamo riusciti a stendere 
un programma per il 2014 e tantomeno siamo riusciti ad 

avere delle riunioni. In gennaio è venuta suor Lina da 
Piacenza per dare un consiglio, impulso ma non è 

successo nulla. 
 

A febbraio ci ha reso visita suor Milva che ha spiegato 
ancora una volta chi sono i LMS e le loro funzioni.  

 

Si sperava che i padri scalabriniani  dessero la Missione  
Italiana in gestione al nuovo sacerdote, mentre hanno 

deciso di venderla. Potete immaginare la reazione dei 
fedeli. Inoltre a San Gallo ci sono delle manifestazioni in 

piazza contro il vescovo perché, tra l’altro, ha proibito di 
dare la comunione alle ragazze madri, ai divorziati ed ai gay. 

 
In una preghiera si dice: 

 
Se tu aspetti di diventare perfetto per amarmi,  

allora non mi amerai mai 
Non ti permetto di non amarmi! 

Donami il tuo cuore, amami così come sei! 
 

Nonostante la situazione continuiamo con gli incontri del martedì con gli 

anziani, le visite negli ospedali e i ricoveri.  Giovedì di Pasqua abbiamo 
organizzato con il nuovo sacerdote una funzione per la lavanda dei piedi a 

cui hanno partecipato molti fedeli. 
 

 
Buona Pasqua dai LMS di San Gallo 
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«Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo?», chi ha pianto per 
la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano 
sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi 
uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una 
società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”: la 
globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel Vangelo 
abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele piange i suoi 
figli… perché non sono più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio 
benessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… 
Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro 
cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di 
piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che 
nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a 
drammi come questo. «Chi ha pianto?», chi ha pianto oggi nel mondo?”.  
 

Dall’Omelia del Papa a Lampedusa 
 
 

VIVIAMO QUESTA SETTIMANA SANTA NEL CONDIVIDERE LA 

SOFFERENZA DI CHI VIVE NELLA DIFFICOLTÀ E SOFFERENZA 

PERCHÈ POSSIAMO RINASCERE NELLA PASQUA COME FRATELLI 
E SORELLE NELLA DIVERSITÀ DI SITUAZIONI E CULTURE. 
 

 
 
 

 
TANTI AUGURI 

PER UNA S. PASQUA 
 2014 

 
 

 
Cinzia Sabbatini e famiglia 

 
 
 



 31 

 

REUNIÃO DO COORDENADOR DO GRUPO, SEU CONSELHO, 

IRMÃ ASSESSORA DO GRUPO, COORDENADORES DE NÚCLEOS E 
IRMÃS ASSESSORAS 

 
A primeira atividade do calendário do ano de 

2014 dos Leigos Missionários Scalabrinianos, 
do Grupo Nossa Senhora Aparecida, foi 

realizada no dia 08 de Fevereiro, na sede do 
Movimento, no Pari, em São Paulo/SP. 

Estiveram presentes as Irmãs Maria Izabel 

Arantes, Assessora do Grupo, Maria Aparecida 
dos Anjos – de Vicente de Carvalho/SP, Maria 

Cléia França Santos – de Jundiaí/SP, Juliana 
Roberta Rodrigues – do Pari-São Paulo/SP, 

Jenie Patricia Acosta Pereira – de Santo 
André/SP, Lídia Cardoso de Andrade – Vila 

Prudente – São Paulo/SP . Também tivemos a 
presença da Madre Provincial,a Irmã Sandra 

Maria Pinheiro, que assumiu o Governo da Província 
após a eleição da Irmã Neusa Mariano para o Governo Geral da 

Congregação. Os Coordenadores dos Núcleos de Curitiba, Santo André, 
Jundiaí e Sr. Bom Jesus do Potim estavam presentes e os Núcleos de 

Ituiutaba, Colômbia e Honduras, por questão de distância e/ou outros 
motivos justificados, não puderam participar da reunião. Após a acolhida, 

realizada pelo Coordenador do Grupo, o LMS Antonio Caetano Caltabiano, 

tivemos um momento de oração e em seguida passamos para a partilha 
dos diversos Núcleos, onde foram colocados os tópicos referentes à 

formação, economia, apostolado e comunicação vivenciados em cada 
realidade local. Também ouvimos a partilha das 

Irmãs do Pari e da Vila Prudente, onde temos a 
expectativa de iniciar novos Núcleos e também 

de Vicente de Carvalho, onde há a possibilidade 
de reativar o Núcleo que já existia naquela 

cidade. Após todos terem efetuado suas 
colocações, o coordenador do Grupo passou a 

palavra para a Madre Provincial, a Irmã Sandra, 
que fez questão de frisar que a Província está 

em total comunhão/unidade com o Movimento 
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LMS. Disse ainda que podemos contar com o total 
apoio do Governo de transição. Colocou que  

somos chamados a estar com Jesus e ter 
compaixão pelos outros e que devemos ter 

presente nos Núcleos que os momentos de oração 
são muito importantes, mas também os 

momentos de ir ao encontro do outro são 
imprescindíveis. Passou-nos ainda informações 

sobre a beatificação de Madre Assunta Marchetti, 

que acontecerá no dia 25 de Outubro, na Catedral 
da Sé, em São Paulo/SP. Disse contar com a participação e colaboração dos 

leigos no evento. Na parte da tarde foi aberto espaço para sugestões 
diversas e para os comunicados. O coordenador do Grupo lembrou que os 

Núcleos devem realizar suas Assembleias até o final do ano pois no início 
de 2015 teremos a Assembleia do Grupo. Também pediu que cada núcleo 

revise e trabalhe o documento final da III Assembleia em vista da próxima. 
Concluímos a reunião com momento de oração. Logo a seguir o Conselho 

do Grupo reuniu-se para partilha dos conselheiros e para definir a pauta do 
Encontro de Formação previsto para os dias 24 e 25 de Maio, em 

Jundiaí/SP.  
Fátima Domingas Viccari 

Conselheira para Expansão Missionária  
Grupo NSA. 
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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 
      

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.  
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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 

 
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 
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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. 

 

 

 
 

JORNADA FORMATIVA 2013 
Aconteceu no dia 26 de Outubro o último dos 

encontros da programação anual do Grupo Nossa 
Senhora Aparecida dos Leigos Missionários 

Scalabrinianos. O encontro previa a visita aos 

nichos dos co-fundadores da Congregação MSCS, 
a Venerável Madre Assunta Marchetti, na Vila 

Prudente e o Padre José Marchetti, no Ipiranga, 
São Paulo/SP. Nos encontramos às 08 hs da 

manhã, na Casa Madre Assunta Marchetti. Após a 
acolhida e café fomos dirigidos pela Irmã Jaira para 

uma visita às dependências da casa relembrando 
como era no tempo em que Madre Assunta ali viveu e como está 

funcionando hoje. Visitamos também o Museu Madre Assunta Marchetti que 
abriga as coisas que são a história da nossa co-fundadora . Em seguida 

escutamos da Irmã Jaira a história de Madre 
Assunta e o que já se tinha de dados sobre sua 

Beatificação, que, conforme sabemos agora, 
acontecerá em São Paulo, na Catedral da Sé, no 

dia 25 de Outubro. O encontro prosseguiu com 

um momento de profunda oração diante do nicho 
de Madre Assunta e, após o almoço e o 

tradicional Bolo de São Carlos (pela proximidade 
da data do santo – 04/11) nos dirigimos ao Bairro 

Ipiranga para a visita ao nicho do Padre José 
Marchetti. Lá assistimos a um vídeo preparado 

pela Irmã Inês Boggio que mostrava a relação 
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profunda de Padre José Marchetti com os leigos, 
sempre contando com a ajuda e disponibilidade 

dos mesmos na realização de sua missão. Na 
ocasião houve o apelo da Irmã para que 

divulgássemos também a vida e obra do Padre 
José Marchetti e seu processo de beatificação, 

enfatizando que  são “DOIS IRMÃOS E UMA SÓ 
MISSÃO”.  A seguir fomos até o nicho de Padre 

José Marchetti onde houve um momento de 

oração pessoal e a Celebração Eucarística como 
encerramento do encontro.  

 
Fátima Domingas Viccari 

Conselheira Expansão Missionária 
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Reunião do Conselho Grupo Cristo Rei  
Encontro e Reunião de Conselheiros, Coordenador 

e Assessoras do Grupo e Núcleos Cristo Rei do 
Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos, 

que ocorreu no dia 01 de Março de 2014. Onde 
neste encontro realizou-se o trabalho de estudo e 

reflexão sobre o Projeto de Beatificação de Madre 
Assunta Marchetti; As virtudes de Madre Assunta; 

Plano Trienal do Grupo Cristo Rei e o Encontro em 

Caravággio- Farroupilha/RS. 

 

Reuniões de Área 
Vocacional do 

Vicariato  
de Gravataí/ RS  

 
Participação do Núcleo João 

Batista Scalabrini  
dos Leigos Scalabrinianos 

no Encontro de Área 
Vocacional nos dias 08/03 e 

05/04/2014, encontro este 
que ocorre mensalmente 
com as Paróquias do 

Vicariato de Gravataí/RS. 
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No dia 16 de Março/2014 ocorreu a 

Primeira reunião do ano com os Leigos do 
Núcleo João Batista Scalabrini de 

Alvorada/RS. Neste encontro tivemos a 
presença de nossa Assessora do Grupo 

Cristo Rei - Irmã Egídia e a Assessora do 
Núcleo Irmã Natalina, juntamente com a 

presença de 21 Leigos Missionários 
Scalabrinianos, preparando-os para a 

Beatificação de nossa Co-fundadora Madre 
Assunta, bem como a realização do 

Compromisso de novos Leigos, que ocorrerá 
no Santuário de Caravággio- Farroupilha/RS 

em 26 de Abril de 2014.  

 
 

No 5º Domingo do mês as Missas na 
Paróquia Santo Antônio em Alvorada/RS são 

de responsabilidade dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos. Sendo que no dia 30 de 

Março/2014 durante a Santa Missa foi 
passado para a comunidade quem foi Madre 

Assunta, Co-fundadora das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo - 

Scalabrinianas, a par do amor imenso 
voltado às Irmãs que dedicou-se 

inteiramente aos migrantes, principalmente 
órfãos, enfermos, aflitos e desamparados. 

Estas informações já ocorrem em 

preparação para a Beatificação de nossa Co-
fundadora em Outubro de 2014. 

  
 
No dia 27 de Março de 2014, ocorreu em 

Porto Alegre/RS a 1ª Conferência Municipal 
sobre Migrações e Refúgio, onde neste 

evento elaborou-se Propostas de Políticas 
Públicas para Migrantes e Refugiados e uma 

Nova Política Migratória Nacional. Também 
foram escolhidos os Delegados que 

participarão da Conferência Nacional, sendo 
que a Assessora do Grupo Cristo Rei, Irmã 

Egídia Muraro será uma das representantes 
na Conferência Nacional. 
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A Conferência Estadual de Migrações 

e Refúgios ocorreu no dia 29 de 

Março de 2014 em Porto Alegre/RS 

com o tema: Migrações e Refúgio no 

Brasil: Importância para as Políticas 

Públicas para a igualdade de 

tratamento e acesso a serviços e 

direitos.  Foi escolhida como 

Delegada neste evento para 

participar da Conferência Nacional a 

Irmã Claudete Ana Lodi Rissini, 

também da Província Cristo Rei. 
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Natal dos Haitianos 

Foi realizada na noite do dia 23 de 
dezembro de 2013, uma missa de Natal 

especial com a participação da 

comunidade haitiana de Bento 
Gonçalves. A celebração foi promovida 

pelos Leigos Missionário Scalabrinianos e 
pela Pastoral do Migrante da paróquia 

Santo Antônio. 

Cerca de cem haitianos participaram do 
encontro ecumênico. O objetivo foi 

aproximar os imigrantes da comunidade 
bento-gonçalvense. “Essas pessoas estão 

longe de seu país, em uma cultura 

diferente. Essa foi a forma que 
encontramos para ajudá-los a se 

inserirem na comunidade”, disse a irmã 
Ângela, coordenadora da catequese da 

paróquia. Na ocasião, a bebê haitiana Valeska foi batizada. 

A missa foi celebrada pelo padre Adelar Baruffi nas línguas portuguesa e 
francesa. Cantos tradicionais da igreja católica foram misturados com 

canções da religiosidade haitiana. Os leigos arrecadaram cerca de 300 
panetones que foram entregues aos haitianos participantes da celebração. 

 

 
Nascimento de mais um haitiano 

 
No dia 04 de fevereiro de 2014 nasceu em Bento Gonçalves, no Hospital 

Bartolhomeu Tachinni o haitiano Cleef, por ter nascido prematuro com 31 
para 32 semanas de gestação, o mesmo nasceu com 1.210 Kg 

apresentando problemas respiratórios e outras complicações muito graves 
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e por isso teve de ser internado na Unidade 
de Terapia Utensiva (UTI). Ele passou por 

uma cirurgia que gerou mais cuidados, e 
também recebeu transfusões de sangue 

permanecendo com drenos por vários 
dias, além disso respirou com a ajuda 

de um respirador desde o dia de seu 
nascimento até o dia 9 de março.  

Cleef saiu da UTI no dia 11 de março e 

recebeu alta do hospital no dia 13 do 
mesmo mês com 1.910Kg. O grupo de 

Leigos Missionários Scalabrinianos 
ajudou o bebê e sua família desde o seu 

nascimento, principalmente pela mãe da 
criança não saber português e não 

poder se comunicar com a equipe 
médica, além disso foi doado alimentos, 

leite, roupas, utensílios domésticos, 
depois da sua alta continuamos 

visitando para acompanhar seu 
desenvolvimento e ajudando sempre 

que necessário. 
 

 

 

 
 

 
 

Marlene Dietrich da Silva - LMS 
Núcleo João Batista Scalabrini – Alvorada/RS 

Conselheira do Apostolado Grupo Cristo Rei 
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Páscoa é Ressurreição! 

 
Há dois mil anos atrás, um homem veio ao mundo 

disposto a ser o maior exemplo de amor e verdade que 

a humanidade conheceria. 

 

Sua proposta de vida não foi entendida por muitos e, 

então, condenaram este homem e crucificaram-no, 

ignorando todos os seus propósitos de um mundo 

melhor. 

 

Houve dor, angústia e escuridão. 

 

Por três dias, o sol se recusou a brilhar, a lua se negou 

a iluminar a Terra, até que no terceiro dia algo 

aconteceu... 

 

Houve a ressurreição! 
 

A Páscoa existe para nos lembrar deste 

espetáculo inigualável chamado ressurreição! 
 

Páscoa... 

Ressurreição do sorriso... 

Ressurreição da alegria de viver... 

Ressurreição do amor... 

Ressurreição da amizade... 

 

Ressurreição da vontade de ser feliz! 
 

Ressurreição dos sonhos, das lembranças e de uma verdade  
que está acima dos ovos de chocolate. 

 

Cristo morreu, mas ressuscitou, e fez isso somente para nos ensinar a matar os nossos 

piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes sepultadas no íntimo de nossos corações. 

 

Que esta seja a verdade da nossa Páscoa. 
 

Salete Terezinha Del Sant de Oliveira 

Coordenadora do Núcleo Bom Samaritano 

Bento Gonçalves 

Grupo Cristo Rei 
 
 

FESTA DA VIDA 

 

PÁSCOA 
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 44 

Feira Solidária 
 

Após meses de trabalho e preparação, mais um evento solidário em 

nosso município. Pessoas e famílias que doaram, outras que ajudaram na 

preparação, dando de seu serviço, mais de 200 famílias, incluindo Casca, 

Vanini, Nova Bassano, Nova Araçá e Paraí, somaram à procura e o 

recebimento das doações. 
 

 “Percebe-se uma grande compartilha, não só o dar ou receber, mas 

aquece o coração.” (Luzia Peise) 
 

 “Senti que esta foi a melhor de todas as feiras já realizadas, bem 

organizada, bastante colaboração em servir. Houve mais educação. A 

alegria marcou a muitos.” (Diva Trevisan) 
 

 “Gostei. Muita gente envolvida. Isto realiza.” (Taise Paludo) 
 

 Resta-nos agradecer ao pessoal da prefeitura, aos que doaram 

conscientemente, os que serviram com amor e doação, ás rádios que 

divulgaram o evento com muito carinho, e a todos os que saberão 

aproveitar bem o que receberam. Deus seja louvado por tudo! (Irmã Ana 

Rosa) 
 

 Aproximadamente 5000 peças foram distribuídas para doação, sendo 

que o valor 

arrecadado foi 

de R$ 

1650,00. 
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PROJETO ALFABETIZAÇÃO PARA IMIGRANTES 
 

O crescente número de imigrantes principalmente 
Senegaleses e Haitianos, em Caxias do Sul fez com que 

o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
abrisse uma turma de alfabetização em 2013, de 

outubro a dezembro, para atender esta demanda. As 
aulas foram ministradas por uma professora de Língua 

Portuguesa, profª. Vera, e o  projeto coordenado por 

min, Leiga Scalabriniana – Núcleo São Carlos, Grupo 
Imaculada Conceição. 

O objetivo principal do projeto foi inserir estes imigrantes e 
auxiliá-los na comunicação oral e escrita. Em algumas situações, também 

fui professora deles. São pessoas simpáticas, trabalhadoras que querem 
aprender a língua portuguesa e concluir, ou dar continuidade aos seus 

estudos para uma melhor colocação no mercado de trabalho. 
Este ano de 2014, estamos atendendo 

novos alunos imigrantes senegaleses e 
haitianos que estão em busca da 

conclusão do Ensino Fundamental ou 
Médio. O Núcleo, neste ano, dará 

continuidade ao projeto de Língua 
Portuguesa para imigrantes que não 

conseguem se comunicar e querem 

permanecer no país por mais tempo. 
 

Neires Helena Ferrarini  

Núcleo São Carlos 
Grupo Imaculada Conceição 

 
 

 

Núcleo Madre Assunta 
 

 O núcleo de LMS Madre Assunta reiniciou suas atividades no último  mês 

de março. Para a pauta de atividades a serem realizadas durante este ano 

estão muitos momentos de oração e espiritualidade, como a leitura orante 

da Bíblia. Com o fortalecimento da fé espera-se um ano de mais paz e 

entendimento. Também de mais bênçãos derramadas sobre a 

missão dos leigos, irmãs, missionários e principalmente dos 

irmãos migrantes.  

 

 

Além disso, o núcleo segue no desejo que tudo 

transcorra da melhor forma possível durante 

a beatificação de Madre Assunta, em outubro.  

 

Sigamos todos, alegres e em oração  

por esta graça alcançada! 
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GRUPOS CRISTO REI e IMACULADA CONCEIÇÃO 

Peregrinação, Retiro e Encontro Intergrupal 
 

DATA:  26 de abril de 2014 -  8:00 h as 13:30 h 
LOCAL:  Santuário de Caravággio – Farroupilha - RS 
 
 

OBJETIVO:  Fortalecer a espiritualidade,  partilhar a 
caminhada e integrar  os Leigos / Núcleos dos Grupos  

Imaculada Conceição e Cristo Rei no ano da Beatificação de Madre Assunta Marchetti.  
 

N Atividade Responsável/orientador/a 

01 8 h – Recepção/ Integração com 
café /chimarrão e lanche  

Núcleos do Grupo Imaculada Conceição  
 

02 8:30 h – Abertura/Apresentação/ 
Mensagem da Irmãs Assessoras 

Coordenadores GIC,  Cristo Rei e respectivas  
Irmãs Assessoras Cleci Baccin e Egídia Muraro 

03 9 h – Espiritualidade – As virtudes 
de Madre Assunta e CF-2014 – 
“Fraternidade e o Tráfico 
Humano”. 

Irmã Alda Mônica Malvesi  e Isaias Pablo Klin 
Carlotto 

04 10: 00 h – Ensaio/preparação para 
Missa 

LMS e Irmãs 

06 10: 30 h – Participação na Missa 
com Compromisso de Novos 
Leigos/as 

Grupos Cristo Rei e Imaculada Conceição 
 

07 11:30 – Foto nas escadas do 
Santuário 
 

LMS e Irmãs 

08 11:40 h Reunião dos Grupos  Coordenadores dos Grupos Cristo Rei e Imaculada 
Conceição 
 

09 13 h – Almoço/Encerramento Restaurante do Santuário 
 

 

Outras Atribuições: 
1. Daniela Colombo – Fotos. 

2. Neires Ferrarini – Ata e 
Assinaturas. 

 
 

Caxias do Sul,  10 de março de 2014 
 
 

                      João Aristides                                       João Inácio Bremm                                                                  
                         Coordenador                                                 Coordenador                                                                                                             
                       Grupo Cristo Rei                              Grupo  Imaculada Conceição 

 
 
 

Lema do IV Assembleia:                             
“Ide mensageiros velozes, ao povo que 
os espera”                 Scalabrini.   
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Votos do Grupo Imaculada Conceição - GIC 
Caxias do Sul – RS - Brasil 

 
 

Feliz Páscoa! 

A Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo foi e continua sendo o 

maior e mais intrigante fato histórico da humanidade. Além de 

dividir a história, dividiu também as pessoas entre os que NELE 

crêem e os que não crêem, ou LHE são indiferentes.  

 

Para reforçar nossa fé, transcrevemos as palavras de São Paulo 

aos Filipenses ( Fil. 2 9-11):   

 

Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome. Assim  ao nome de Jesus, 

todo o  joelho se dobre no céu,  na terra e abaixo da terra, 

e toda a língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor”,  para 

glória de Deus Pai. 
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Movimento Laici Missionari Scalabriniani 

Via Monte del Gallo, 68 
00165 ROMA 

Tel. XX39/06/39377320   
  

E-mail: lms@scalabriniane.org 

www.scalabriniane.org 
 

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

 
Redazione: Giuseppe Morsia - g.morsia@alice.it 

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

GRUPOS RESPONSÁVEIS e-mail 
GCR Marlene Dietrich marlenedietrich@pop.com.br 

 
GNSA Fátima Domingas Viccari 

 

fatimaviccari@yahoo.com.br  

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

 

GSG Fernand  fy.perpignan@bluewin.ch 
 

GNSF Nerissa Allegretti 
 

allegrettineris@yahoo.com 
 

GNSF Susan Galvez 

 

sfgalvez2006@yahoo.com  

GIC João Inácio Bremm 

 

joaoinaciob@gmail.com 

 
  

 

Coordenador Geral do Movimento: Isaias Pablo Klin Carlotto 

                            e-mail: klinkarl.otto@gmail.com 

                            msn: klinkarl.otto@hotmail.com 

 
Pubblicazione: Trimestrale 
 

nel sito della Congregazione delle 
 Suore MSCS   

www.scalabriniane.org 

 

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