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Celebração dos 20 anos 
I Encontro Internacional do 

Movimento LMS 
 

Fátima – Portugal - 1997 

Celebração dos 20 anos 
Beatificação de João Batista 

Scalabrini 
 
 

Vaticano – Itália - 1997 

“A PAZ ESTEJA CONVOSCO!” 

“É Jesus, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Advogado, nosso Modelo, nosso Médico, nosso Chefe, nosso 

Companheiro, nosso Irmão, nosso Amigo, nosso Conforto, nosso Abrigo, nossa Glória, nossa Alegria, nossa 

Grandeza.” (Scalabrini) 



 

É PÁSCOA, É TEMPO DE MUDAR 

 

 

É tempo de Páscoa,  

momento de celebração da vida em família,  

mas também de reflexão e mudança.  

Páscoa é sinônimo  

de renascimento,  

de renovação, 

 pelo que é  

o momento certo  

para refletir e fazer renascer 

 sentimentos mais nobres.  

 

O importante é que cada um  

cultive sentimentos bons,  

fraternais e altruístas.  

Dessa forma todos  

poderemos contribuir  

para um mundo melhor  

e mais justo. 

 

A Páscoa é também uma data  

que simboliza o triunfo  

da vida sobre a morte,  

do amor sobre o ódio.  

É a época ideal para refletir 

 sobre o verdadeiro significado da vida, 

 e sobre a importância do amor. 

 

A Páscoa é, assim, tempo de celebrar  

o amor e triunfo de Cristo,  

mas também de refletir,  

renovar e mudar para melhor,  

tal como Ele nos ensinou. 

 

 

Feliz Páscoa! 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Não tenhais medo! Sei que procurais Jesus, que foi 
crucificado. Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia 
dito!”(Mt 28,5-6)  

 
Prezados/as Leigos/as Missionários/as Scalabrinianos/as, 

colaboradores e simpatizantes do Movimento LMS. 

 Estamos profundamente gratos por poder apresentar-vos esta 

nova edição do nosso Informativo Eletrônico. Muitas mãos, mentes e 

corações uniram-se para que ele “tomasse corpo” e pudesse agora chegar 

até vós. Nosso agradecimento sincero a todos/as que empenharam-se, 

enviando artigos, notícias, mensagens...   

 

 Muito mais gratos estamos por poder partilhar a caminhada de nosso Movimento Leigo Missionário 

Scalabriniano neste momento em que estamos às vésperas de celebrar o acontecimento central de nossa fé: a 

paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo!  Esperamos que este veículo de informação, que 

nos aproxima e fortalece, seja também instrumento que gere ressurreição em nossos Núcleos e Grupos, 

levando a cada leigo/a  a esperança de que existe “um novo céu e uma nova terra”(Ap 21,1) além das trevas 

que envolvem a humanidade  que migra rumo à pátria definitiva. É nosso desejo que, ao nos encontrarmos 

aqui, percebamos os pequenos gestos de ressurreição que continuam acontecendo através do serviço 

amoroso de cada um de nós, em nossas realidades diversas, para com os irmãos e irmãs migrantes e 

refugiados. A Bem-aventurada Assunta Marchetti dizia: “...é a caridade e a união que fazem a força; se 

estas não existem é inútil pôr-se a fazer o resto”.(Livro: Virtudes da Serva de Deus). Temos a humilde 

pretensão que, durante a leitura deste informativo, possam fazer essa experiência de unidade e da caridade 

que permeia as ações realizadas pelos membros do Movimento LMS. 

 

 “Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos 

vivos. (Rom 14,9).  Cristo ressuscitado nos compromete com a vida, e a vida em abundância(Jo,10). Bom 

saber que, apesar de tantos fatos tristes, acontecimentos trágicos - particularmente aqueles relacionados à 

mobilidade humana -  fervilham  ações amorosas, geradoras de esperança, capazes de fazer ressurgir o ânimo 

e a confiança em tantos irmãos e irmãs que são obrigados a deixar seus espaços de origem para salvaguardar 

suas vidas e a de seus familiares. Inúmeros gestos de bondade estão presentes, embora pouco se fale ou se 

mostre, mas sabemos que existem. Pessoas, instituições, movimentos, organizações...articulações para 

acolher, orientar e promover integração. Sinais de ressurreição na vida de tantos irmãos e irmãs que buscam 

um local seguro para viver com dignidade. Recentemente, por ocasião do VI Fórum Internacional sobre 

Migração e Paz, o Papa Francisco propôs quatro verbos como resposta aos desafios impostos pelos fluxos 

migratórios forçados da atualidade: acolher, proteger, promover  e integrar.   Para nós, Leigos/as  

Missionários/as  Scalabrinianos/as, são palavras conhecidas, fazem parte de nossa “Regra de Vida” e jamais 

podemos tirá-las de nossa mente ou de nosso coração. Que o Cristo Ressuscitado seja nossa força, nossa luz 

e nos faça mais e mais acolhedores e promotores de vida plena para nossos irmãos e irmãs migrantes e 

refugiados. 
 

 Deixamos a todos os nossos leitores um forte abraço e o desejo de uma feliz e santa Páscoa, repleta 

das bênçãos de Deus, sob a intercessão do Bem-aventurado João Batista Scalabrini, da Bem-aventurada 

Assunta Marchetti e do Servo de Deus Padre José Marchetti.  
 

 

Fátima Domingas Viccari 

Coordenadora Geral - LMS 

 Editoriale 



 
 
 

 
 

 

Tempo de Páscoa 

“Jesus Cristo crucificado e ressuscitado,  

como um exemplo de reconciliação de todos os conflitos e diferenças. 

Sinal e modelo de obediência ao Pai e ao seu designo para toda a 

família humana” 

(Est. MLMS cap.II, 14 b). 

 

A cruz do crucificado além de mostrar o silêncio de Jesus como sua última palavra ao Pai, revela 

que Deus fala também por meio do silêncio: “O silêncio de Deus, a experiência da distância do 

Omnipotente e Pai é etapa decisiva no caminho terreno do Filho, Palavra encarnada. Suspenso 

no madeiro da cruz, o sofrimento que lhe causou tal silêncio fê-lo lamentar: “Meu Deus, meu 

Deus, por que me abandonaste?” (Mc 15, 34; Mt 27, 46). Avançando na obediência até ao 

último suspiro de vida, na obscuridade da morte, Jesus invocou o Pai. A Ele entregou-se no 

momento da passagem, através da morte, para a Vida Eterna: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu 

espírito”(Lc 23, 46)” (Exortação Apostólica pós-sinodal Verbum Domini, 21) Ressurreição sem 

rumores, silenciosa, secreta.  

Silêncio palavra que evoca uma atitude de pôr-se a caminho em direção à via estreita e discreta 

que leva à profundidade da existência e à altura do Espírito. É necessário silêncio interior e 

exterior, para perceber, sentir, ver, ouvir a manifestação do Ressuscitado 

presente no universo e em particular no rosto do outro, nosso irmão. E 

este é um ponto particularmente difícil para nós, no nosso tempo. Com 

efeito, vivemos tempos que favorecem mais a dispersão que o recolhimento; o 

encontro familiar; o tempo para acolher, alguém em nossa casa, ao menos para 

algumas horas de encontro; ou mesmo para dedicarmos um pouco de tempo, para 

ouvir atentamente o silêncio do migrante que só não fala nossa língua. Aliás, às vezes 

a impressão é de que temos medo de nos separar, mesmo por um instante, do rio de 

palavras e de imagens que marcam e enchem os dias. A tecnologia midiática, como 

o celular, por exemplo, que se tornou um instrumento quase como o coração 

humano que pulsa incessantemente e que nos dificulta desvincular-nos desse rumor 

continuo. 

O tempo de quaresma, preparação para a Páscoa, nos anima a olhar para dentro de 

nós mesmos com a reta intenção de perscrutar o nosso ser no enfoque do amor 

feito doação na construção da família humana.  

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



Estamos vivendo momentos tão desafiadores, que às vezes, pareceria superar a nossa capacidade 

de contribuir para fazer da nossa humanidade um ambiente em que todos possamos viver 

plenamente a vida que Deus doou e de forma particular a cada ser humano. 

Na oração de Jesus, no seu brado na Cruz, confluem “todas as desolações da humanidade de 

todos os tempos, escrava do pecado e da morte, todas as súplicas e intercessões da história da 

salvação...” Catecismo da Igreja Católica, 2.606. E eis que o Pai as acolhe e atende, para além de 

toda a esperança, ao ressuscitar o seu Filho. 

A Páscoa é justamente a Redenção, que não obstante o pecado da indiferença entre irmãos 

simplesmente por serem de outros lugares, outras culturas e outros idiomas, nos abre o coração e 

dá luz aos nossos olhos tornando-nos capazes de reconhecer na pessoa do migrante o mesmo 

Jesus que passou pela via do calvário, chegando à glória da Ressurreição. 

A Páscoa será tanto mais Páscoa se vivermos a glória do encontro, permitindo que a outra 

pessoa seja minha irmã, ou seja, transformando-a em minha referencia. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



      
 

 
 

 
 

 

“Quem glorifica a Deus, diz o Senhor, será por Deus glorificado. 
E quem mais que Maria, glorificou a Deus sobre a terra”? 

(Scalabrini) 
 

 O Grupo Nossa Senhora Aparecida, São 
Paulo, Brasil, esteve reunido nos dias 04 e 05 de 
Março de 2017, no Noviciado São Carlos, Potim, SP, 
para a JORNADA DE FORMAÇÃO E 
PEREGRINAÇÃO, marcando presença dezoito leigos 
dos diversos Núcleos, dentre os quais a grande 
alegria de ter entre nós a Coordenadora Geral do 
MLMS, Fátima Domingas Viccari; as Irmãs 
Assistentes dos Núcleos, bem como Irmã Janete 
Ferreira, Assistente do Grupo.  
 O encontro teve início no sábado, com a 
acolhida de todos os participantes, seguido de um 
forte momento de oração, dirigido pelo Núcleo São 
Carlos Borromeo, Curitiba, PR,  

 
que muito bem preparou o Grupo para o momento seguinte, a explanação do Tema: “Realidade 
migratória – contexto mundial”, por Irmã Janete. Numa apresentação e reflexão bem pontuadas, 
foi possível a todos os presentes, o VER, JULGAR E AGIR. Deparando-se com o fenômeno 

migratório tão presente em nossas realidades, fomos 
motivados a nos questionar e a estar cada vez mais 
atentos e abertos a esta situação de vulnerabilidade 
que nossos irmãos migrantes encontram-se.  
 Na sequência, nos dirigimos até a cidade de 
Aparecida, SP, aonde, seguido de um momento de 
confraternização proposto pelo almoço, partimos para 
nossa Peregrinação, que teve como ponto de partida 
o Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem 
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de 
grande peregrinação, para o qual centenas de 
romeiros afluem a fim de conhecer a história de onde 
tudo começou e finalizou com a participação dos 
membros na Celebração Eucarística no Santuário 

Nacional de Aparecida. Nesta tarde de unidade, o Grupo pode viver momentos intensos de 
história, de agradecimento, de pedido, de louvor! 



                            
 No domingo, o encontro teve 
continuidade, com a oração inicial 
dirigida pelo Núcleo São José, a 
apresentação da Reorganização da 
Congregação MSCS, por Irmã Janete 
novamente,  

 
e a partilha dos Núcleos, aonde pudemos compartilhar 
das atividades e projetos realizados por todos, as 
dificuldades, perspectivas e atualizar dados, constatando que atualmente contamos com um 
número de quarenta e três membros que, imbuídos de um espírito missionário, desejam dar 
passos cada vez mais seguros, na certeza de que “o mundo anda depressa e não podemos 
parar”...nem nos atrasar!!!! 
 Após as palavras de sempre incentivo da Coordenadora Geral, o encontro encerrou-se com 
a Oração dirigida pelo Núcleo Bom Jesus do Potim, seguida do almoço. 

 

 Todo o encontro se realizou num clima de muita harmonia, de entusiasmo, de 
encorajamento, de ânimos renovados, como em todas as vezes que temos a oportunidade de 
estar juntos, leigos e irmãs, as quais não medem esforços para nos acolher, fazendo o Carisma 
ser sempre atual e presente.  
 
 



 
 Estar na “Casa da Mãe Aparecida”, para nós do Grupo Nossa Senhora Aparecida, é 
receber de suas próprias mãos as bênçãos para que nossa caminhada tenha a continuidade 
necessária e certa.  
  
 

 
 
No mesmo ideal, estendemos a todos esta mesma bênção, especialmente neste ano em que 
celebramos os trezentos anos de sua aparição.  
 Rezemos, pois, fazendo unidade a oração que segue: 
 
 
 

 
Vera Braghetto 

Coordenadora Grupo NSA 
São Paulo - Brasil 

 
 



 
Senhora Aparecida,  
Mãe Padroeira,  
em vossa singela imagem,  
há 300 anos aparecestes  
nas redes dos três benditos pescadores  
no Rio Paraíba do Sul. 
Como sinal vindo do céu,  
em vossa cor,  
vós nos dizeis que para o Pai não existem escravos, 
apenas filhos muito amados.  
Diante de vós, embaixadora de Deus,  
rompem-se as correntes da escravidão! 
Assim, daquelas redes, 
passastes para o coração e a vida  
de milhões de outros filhos e filhas vossos.  
Para todos tendes sido bênção:  
peixes em abundância,  
famílias recuperadas,  
saúde alcançada, 
corações reconciliados,  
vida cristã reassumida.  
Nós vos agradecemos tanto carinho, 
tanto cuidado! 
Hoje, em vosso Santuário  
e em vossa visita peregrina,  
nós vos acolhemos como mãe,  
e de vossas mãos recebemos  
o fruto de vossa missão entre nós:  
o vosso Filho Jesus, nosso Salvador.  
Recordai-nos o poder, 
a força das mãos postas em prece!  
Ensinai-nos a viver vosso jubileu  
com gratidão e fidelidade!  
Fazei de nós vossos filhos e filhas,  
irmãos e irmãs de nosso  
Irmão Primogênito,  
Jesus Cristo, Amém!  

 

 

 



NÚCLEO SÃO CARLOS BORROMEO / CURITIBA –PR 

 
 No dia 02 de Fevereiro os membros do Conselho reuniram-se na residência da leiga Edith Depiné 

para discutir e preparar o calendário anual das atividades do núcleo. Foram definidas as ações de cada 

Conselho para o ano vigente: 

- Economia: manutenção do valor da mensalidade em R$ 15,00; realização de bazares mensais;  

continuidade da barraca de doces na festa junina da Escola ESI-São Carlos Borromeo. 

- Formação: reuniões extras bimestrais para estudo. Nesta ocasião ficou definido que no início de cada 

reunião de estudo faremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, com o objetivo de 

fortalecimento e perseverança dos membros e também pedindo novas vocações para nosso movimento. 

- Apostolado: Continuidade das visitas semanais à Casa de Apoio Ideal, com momento de oração e partilha, 

missa mensal no mesmo local e ainda participação na semana do migrante na Arquidiocese de Curitiba. 

Possibilidade de participação dos membros na implantação da Pastoral do Migrante na Paróquia São Carlos 

Borromeo/Curitiba. 

 
 Dia 11 de Fevereiro membros do Núcleo, a Irmã Cida (Maria Aparecida Chaves), mscs,  e Lúcia 

Bamberg, representando a  Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba, reuniram-se com o pároco da 

Paróquia São Carlos Borromeo, Pe. Ângelo, para discutir possibilidade de implantação da pastoral do 

migrante na paróquia. Ficou definido que, primeiramente, será dado ênfase na celebração da semana do 

migrante, que acontece no mês de Junho, conscientizando os paroquianos sobre a presença de migrantes no 

bairro e cidade. E a partir daí serão dados os primeiros passos para a implantação da pastoral. 

 
 

 
 Participação de membros do Núcleo na I Festa  Cultural Africana em Curitiba, promovida pela 

Pastoral do Migrante da Arquidiocese, no dia 19 de Fevereiro. A Festa aconteceu no Bosque São Cristóvão, 

no bairro Santo Felicidade, com celebração ecumênica, comidas típicas, folclore e artesanatos africanos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Houve ainda a visita de alguns  membros a uma família de imigrantes haitianos que hoje reside na cidade de 

Colombo, região metropolitana de Curitiba. Na ocasião foram doados alimentos e roupas. O primeiro 

contato com esta família aconteceu a partir de uma ação missionária por parte de membros do Núcleo e 

desde então o contato permanece. 

 

 
Nos dias 18 e 19 aconteceu em Curitiba/PR o Encontro do Regional Sul II da Pastoral do Migrante. Estavam 

representadas no encontro 09 Diocese do Paraná. Alguns membros do Núcleo São Carlos, a Irmã Lourdes 

Batistti- Mscs, e a noviça Marcela participaram do Encontro. Na ocasião houve uma palestra do professor e 

sociólogo André Langer:     “Desafios da migração frente ao contexto político mundial”; partilha sobre as 

ações da pastoral nas diversas dioceses e também a escolha da nova coordenação do Regional Sul II. Vale a 

pena ainda salientar a presença das Irmãs Scalabrinianas da Missão de Londrina presentes no evento: a Irmã 

Inês e a Irmã Fátima. O Bispo auxiliar de Curitiba, Dom José Mário Angonese esteve presente no local e 

dirigiu aos participantes uma mensagem de incentivo, de gratidão pelo serviço prestado à Igreja e aos 

migrantes, mas também chamou a atenção sobre qual mensagem está sendo passada aos migrantes quando 

de sua acolhida, visto que muitos deles, após se organizarem no local de destino, se afastam da Igreja 

católica- que os acolheu e auxiliou - e vão participar de outras denominações religiosas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÚCLEO SÃO JOSÉ -  SANTO ANDRÉ  -  SÃO PAULO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016  
 
a) Reuniões mensais com os membros do Núcleo, junto com Irmã Jenie Patrícia A. Costa, 

Assistente do Núcleo. 
b) Participação em Missa mensal, sob nossa responsabilidade, no terceiro domingo de cada mês, 

na Paróquia Santa Cruz, em louvor ao Venerável Padre José Marchetti. 
c) Participação na Festa Junina do Colégio São José, no mês de junho, com nossa barraca de 

Crepe e Sanduiche de Pernil. 
d) Participação na Festa Junina da Escola Padre José Marchetti, no mês de junho, como 

colaboradores junto à comunidade educativa, atuando em vários setores, tais como 
animação,cozinha, refrigerantes e demais setores. 

e) Novenas sob nossa responsabilidade, no Colégio São José, com participação de Pais e alunos, 
durante todos os meses do ano, focando: 

1) Beata Assunta Marchetti.                                                                             
2) Venerável Padre José Marchetti.                                                                   
3) Nossa Senhora Aparecida. 
4) Natal 

 



f) Duas visitas à comunidade dos Imigrantes Haitianos, em Santo André, no sub-distrito de Utinga, 
doando parte de material escolar para os mesmos, a fim de utilizarem nas respectivas aulas de 
Língua Portuguesa. 

g) Visita mensal, na cidade de Santos, junto aos Padres Scalabrinianos, retirando doações para a 
Escola Padre José Marchetti. 

h) Participação em outros eventos da Escola Padre José Marchetti, como a Festa da Primavera, 
onde nos apresentamos como LMS, perante a comunidade de Pais e convidados. 

i) Participação anual na Missa em louvor ao Padre José Marchetti, celebrada no Bairro do 
Ipiranga, na cidade de São Paulo. 

 
NOSSOS OBJETIVOS PARA O ANO DE 2017 
 
Dar continuidade aos trabalhos realizados no ano de 2.016 e mais os que seguem abaixo: 
1) Verificar junto à comunidade da Escola Padre José Marchetti, possibilidades de trabalharmos 

juntos aos Pais, com a finalidade dos mesmos conhecerem mais sobre nosso movimento e 
também conhecerem nossos fundadores. 

2) Verificar junto à comunidade do Pari, Missão Scalabriniana, possibilidades de  atuarmos junto 
aos mesmos em algum trabalho, em determinados períodos dos meses do ano. 

3) Verificar na cidade de Santo André, junto aos órgãos competentes, as casas de acolhidas aos 
migrantes e como poderemos estar inseridos neste contexto. 

 

 
 

Mauro Paiva 
Coordenador do Núcleo São José 

GNSA 

Humilde e Casto coração de São José!  
Reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém.  
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UM BREVE COMENTÁRIO DA VIDA E OBRA DO  

VENERÁVEL PADRE JOSÉ MARCHETTI 
 
 Padre José Marchetti, seguindo os passos e ensinamentos de Jesus Cristo, se fez 
sempre e em qualquer situação, semelhante ao Pai, pois procurava ser perfeito em tudo o 
que fazia junto aos seus conterrâneos. 
 
 Foi um sacerdote que se deu conta, como poucos, da responsabilidade do sacerdócio, 
especialmente em contextos difíceis. Acreditava que era preciso amar os pobres do mesmo 
modo que amamos a Jesus Cristo. Por isso, fez-se pobre entre os pobres: um sacerdote 
pobre e humilde, porém digno e virtuoso; um modelo de sacerdote cheio de fervor no 
exercício pastoral.  
 
 Quando decidiu ser missionário e capelão de bordo, renunciou ao salário, dizendo-se 
satisfeito somente com o alimento e a oportunidade de estar junto ao povo na embarcação. 
 
 Enquanto o navio atravessava o oceano, Padre José Marchetti rezava missas, 
conversava com as famílias, dava aulas de catequese para as crianças, batizava os 
pequeninos, mas, sobretudo, levava uma palavra de fé e esperança, assim como a caridade e 
misericórdia de Cristo para com todos. 
 
 Durante a segunda viagem que fez para o Brasil, no navio aconteceu um fato muito 
triste: Padre José Marchetti viu uma jovem mãe morrer, deixando órfã uma criança pequena. 
O marido caiu em desespero e quis jogar-se ao mar. Padre José Marchetti prometeu cuidar 
da criança. 
 
 Esta cena dolorosa fez lembrar-se das centenas de crianças órfãs que tinha visto no 
Brasil. No Rio de Janeiro, Padre José Marchetti desceu do navio, levando a criança nos 
braços, procurando um abrigo seguro para ela, o que não foi fácil. Por tal fato, decidiu dar um 
novo rumo à sua vocação missionária. Essa pequena criança despertou sua consciência para 
um drama vivido por centenas de outras crianças: a orfandade. 
 
 Padre Marchetti, continuou sua viagem até São Paulo, mas em sua mente já estava 
desenhada uma proposta clara: iria fundar um orfanato para abrigar os filhos órfãos dos 
migrantes que morriam na travessia marítima e também nas fazendas. Iria também acolher 
aqueles menores que se encontravam dispersos pelas ruas da cidade, abandonados, bem 
como os filhos de antigos escravos que também estavam sem um lar. 
 
 Esta ideia alicerçada em sua fé na Providência Divina, logo se tornou realidade, 

surgindo, assim, o Orfanato Cristovão Colombo, no alto da Colina do 
Ipiranga, na cidade de São Paulo, em funcionamento até os dias 
atuais.  
 
 Assim sua decisão se solidificava e pôde afirmar: 

“Minha vocação é a missão”. 
 
 Neste contexto, toda a sua vida foi, sem dúvidas, uma imitação 
do Cristo peregrino, pois, “foi Santo como o Pai é Santo”, e com amor e 
ternura amou a todos sem distinção. 
 
                                                                                        MAURO PAIVA 

Coordenador do Núcleo São José 
Santo André - SP 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO MARIA MÃE 

DOS MIGRANTES 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO 

DE GRUPO 

26 de fevereiro de 2017. 

 Casa Provincial Scalabriniana 

Maria, Mãe dos Migrantes  

Paróquia Nossa Senhora das 

Graças 

Várzea Grande – MT  

 

 

 
Atentos aos objetivos e estratégias constantes do Documento Final da V 

Assembleia Geral do Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos e ainda ao 
Plano de Ação do Grupo Maria, Mãe dos Migrantes, nesta reunião realizada na Casa 
Provincial Maria, Mãe dos Migrantes, em Várzea Grande-MT, no dia 26 de fevereiro 
de 2017, passamos analisar e refletir sobre a caminhada do Grupo, a partir das 
realidades vividas pelos Núcleos presentes nos estados das regiões Centro Oeste e 
Norte do Brasil, assim como em Santa Cruz, na Bolívia.  

 
Após esse primeiro momento, passamos a buscar estratégias de ações, 

visando à efetivação do Plano de Ação do Grupo, assim como meios mais eficazes 
para estarmos mais presentes junto aos Núcleos, bem como estabelecer metas e 
prioridades para atender as solicitações emanadas da Coordenação Geral do 
Movimento. 

 
Por fim elaboramos uma série de recomendações aos Núcleos, à própria 

Coordenação do Grupo e um calendário de eventos e ações a serem desenvolvidos 
no próximo biênio. 
 

COORDENAÇÃO E CONSELHO DO GRUPO SE REUNEM PARA  

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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Agradecendo a Deus por esta reunião, contamos com a sua oração e a 
intercessão do Bem Aventurado João Batista Scalabrini, para que o Grupo de Leigos 
Missionários Scalabrinianos Maria, Mãe dos Migrantes cresça e se fortaleça na 
missão de seguir Jesus, fazendo-se migrante com os migrantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselheiros do Grupo MMM e Irmã Assistente, na Casa Provincial Maria, Mãe dos 

Migrantes – Várzea Grande-MT, com a Irmã Zenaide Ziliotto, Superiora Provincial e 

Irmãs Conselheiras Carolina de França e Zita Morandi. 

Um grande e fraternal abraço a todos. 

Louredir Rodrigues Benevides  

Lediomara F. de Souza  

Sireiz Pereira Barros 

Irmã Gema Vicensi – Assistente do Grupo 
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  “Vai, e também tu, faze o mesmo” (Lc 10, 37) 

 

Ide mensageiros de Jesus Cristo!  
Ide, mensageiros velozes, ao povo que vos espera”  

Scalabrini 
 

MISSÃO EM SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLÍVIA  

                                                                                                                                                  (Por Louredir Benevides) 

 

Após 10 anos à frente dos trabalhos na Pastoral do Migrante e assistência ao 

Núcleo de Leigos Missionários Scalabrinianos na Arquidiociocese de Cuiabá-MT, 

chegou o momento de uma nova missão na vida da nossa querida e estimada Irmã 

Maria de Ramos Guimarães. No último dia 5 de fevereiro o Núcleo Peregrinos na 

Esperança se reuniu para agradecer a Deus pela presença missionária da Irmã Maria 

de Ramos nesta arquidiocese, especialmente nas paróquias Cristo Rei e Nossa 

Senhora das Graças. 

Na sua nova missão na Bolívia, trabalhará com acolhida de famílias de doentes 

em Casa de Apoio em Santa Cruz de La Sierra, e a migrantes de várias 

nacionalidades. Nesta cidade há um Núcleo de LMS em formação, com nove 

participantes. A Irmã Maria de Ramos será responsável por formar o Núcleo, com a 

eleição da coordenação e assistência na formação. A Coordenação do Grupo MMM 

agendará uma visita ao local com encontro e formação. 

 

  O nosso eterno 

agradecimento a Irmã Maria de 

Ramos. Que o seu testemunho 

e a semente lançada nestas 

terras nos ajude a continuar na 

missão de leigos na Igreja, 

dando frutos no mundo 

contemporâneo, marcado de 

forma gritante pelos desafios 

das migrações. 

  

   

 

GRUPO MARIA MÃE DOS MIGRANTES 
 Núcleo Peregrinos na Esperança 
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Leigos de Caldas Novas assumem o compromisso, tornando-se membros efetivos 

 

Caldas Novas-GO, 29 de Janeiro de 2017. 

 
 
 “O apostolado dos leigos sempre foi um dever e uma glória; hoje é uma absoluta, 

suprema e urgente necessidade". (Scalabrini) 
Damos glória a Deus pelo carisma scalabriniano presente na nossa Santa Igreja Católica 

Apostólica Romana! 

 

No dia 29 de janeiro de 2017 refletimos sobre as Bem-aventuranças, que é um 

verdadeiro retrato de Jesus e um modelo para os seus seguidores. E foi com a benção desta 

celebração que os (as) Leigos(as) Missionários(as) Scalabrinianos(as) Roberto Altivo de 

Souza, Marlene Flora da Silva, José Aníbal Lima, Maria Francisca de Morais e Sireiz Pereira 

Barros  fazeram promessa, e assumiram o compromisso, tornando-se membros efetivos do 

Movimento de Leigos Missionários Scalabrinianos (n. 25 da RV).  

 

    A ação pastoral dos(as) LMS está diretamente ligada à obra missionária das 

Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu - Scalabrinianas, segundo as diferentes 

realidades nas quais eles(as) se encontram. Trata-se de um dom de participação ao 

carisma scalabriniano para viver com criatividade, o serviço aos migrantes e 

refugiados, em comunhão com a Igreja Local. 

 

Agradecemos ao Cristo Peregrino pelo dom destes leigos e leigas que fizeram o 

compromisso, pedindo a sua intercessão junto ao Pai, por frutos na missão e na 

fidelidade ao carisma scalabriniano,  junto aos migrantes e refugiados. 

 
 

Louredir Rodrigues Benevides 
Coordenador do Grupo MMM 
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] 

Leigos Missionários Scalabrinianos na Via Sacra na Paróquia São 

Sebastião Ji-Paraná.  

 

Por Antônio Marcos Gross 

 

Com a organização e presença, os Leigos Missionários Scalabrinianos do 

Núcleo São Carlos, Ji-Paraná, estado de Rondônia, estão vivendo um momento 

bonito na caminhada, assumindo a orientação do Papa Francisco de uma Igreja que 

deixa o seus muros e vai para as ruas.  

 

A Via Sacra acontece pelas ruas e 

avenidas, percorrendo as comunidades do 

Setor São Sebastião. Por onde passa o Padre 

e os Ministros vão  abençoando as casas e as 

famílias. Na sexta-feira dia 10/03, cerca de 170 

pessoas caminharam pelas ruas do bairro Novo 

Ji-Paraná e Vila Agrícola. Durante a caminhada 

refletimos a Campanha da Fraternidade e 

realizamos plantio de árvores como gesto 

concreto da CF/17. 
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Queridas Irmãs e 

Estimados/as Leigos/as Missionários/as Scalabrinianos/as 

 

“ide já contar aos discípulos 

QUE ELE RESSUSCITOU... “ 
(Mt 28,7) 

 

Ao falarmos de Páscoa não trazemos presente apenas 

uma reflexão, um estudo, uma mensagem e sim uma pessoa 

concreta, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pela sua condição não 

foi aceito, sofreu perseguições e conseqüentemente a morte. 

São gestos concretos da Páscoa de Jesus. 

Mas Nele venceu a fidelidade, o amor, a vida. A vida 

teve a última palavra. 

Com sua ressurreição, Jesus nos fez renascer como 

“povo da Páscoa”. 

Povo que assume a causa pela qual ele veio a este 

mundo: estar do lado dos pobres, dos excluídos, dos migrantes 

dos refugiados... “Que todos tenham Vida...” àqueles que 

buscam paz, dignidade humana, liberdade, saúde, 

solidariedade, amor. 

É Páscoa: tempo de esperança e ação. 

Tempo para começar uma vida nova, na certeza de que, nas mãos de Deus, até a morte 

pode transformar-se em vida. 

Depois da ressurreição, a cruz tornou-se testemunho de amor, sinal de esperança. 

É o poder de Deus que se manifesta na humanidade e no serviço dos que crêem. 

Que a celebração da Páscoa seja uma luz que se acende em nosso coração e nos faça 

acreditar na vida. Seja o renascer de novas esperanças e que saibamos viver o espírito de 

doação, amor e fraternidade. 

 

Feliz e abençoa da Páscoa! 

 

Ir. Gema Vicensi 

Assistente do Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
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Oração de Unidade para o Tempo Quaresmal 

 

Por Lediomara F. de Souza 

 

Prezados Leigos/as Scalabrinianos/as, neste período quaresmal dedicado à 

preparação da Santa Páscoa. Somos chamados/as a vivenciar a prática do jejum, 

abstinência e oração como nos orienta a Santa Madre Igreja. É com muita estima que 

neste tempo vamos rezar com o nosso documento ofical –  ESTATUDO DO 

MOVIMENTO LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS - LMS 

 

TEMA:   ASSÍDUOS E CONCORDES NA ORAÇÃO: A VIDA COM DEUS 

(Cap. IV ESTATUTO)  

ACOLHIDA: Como cristãos, somos chamados à oração, mas como Leigos 

Missionários Scalabrinianos, a oração deve permear toda a nossa vida, para que toda 

a nossa vida se torne uma oração, a busca da união com Deus. "Na oração você vai 

encontrar consolo e conforto em meio às tribulações da vida, você vai encontrar a 

força para resistir às seduções, a prudência para escapar dos perigos. Através da 

oração você vai aprender como estão em harmonia o zelo pela causa de Deus e a 

caridade para aqueles que estão a caminho”1. "É importante que Deus primeiro fala a 

nós e que nos escutemos com um ouvido atento, dócil, totalmente obediente ao que 

ele diz ao nosso coração, para estabelecer uma vida reta e santa segundo a vontade 

de Deus”2. Ser capaz de integrar a experiência de Deus com a experiência de vida: 

ser contemplativos no cumprimento da nossa missão entre e com os migrantes. 

 

MANTRA: Indo e Vindo, trevas e luz. Tudo é graça,  Deus nos conduz. 

 

LEITOR 1: Façamos de modo que a nossa oração se torne um diálogo de 

amizade com Deus, alimentada pela Palavra de Deus, escutada e internalizada aos 

pés do Sacrário. "A palavra de Deus deve ser internalizada, porque o verdadeiro 

mestre é o Senhor: além da Eucaristia não há nada no mundo que possa se igualar a 

                                                           
1 Scalabrini, Lettera pastorale 1882 
2 Scalabrini, De exercitiis Spiritualibus Piacenza 1876 
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excelência, a nobreza, a santidade, a grandeza desta mesma palavra”3.  Além da 

oração pessoal, partilhamos a Palavra de Deus e da "fração do pão" em nossos 

encontros fraternos, procuramos discernir juntos o caminho a seguir na realização da 

nossa vocação e missão, e reacender em nós e em nossos grupos, o 

dinamismo da fé, esperança, amor e solidariedade.  

MANTRA:  

Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor                                                           

Lâmpada para os meus pés, Senhor. 

Luz para o meu caminho (2x) 

 

 

LEITOR 2: Em termos de fé, esperança e amor, nós assumimos as 

dificuldades e os sofrimentos de cada dia, as preocupações familiares, a incerteza e 

as limitações da vida humana, a doença, a falta de compreensão e de tudo o que 

compõe o tecido da nossa existência terrena, o trabalho, a nossa missão leiga  

Scalabriniana, tentando fazer com que todo assunto do nosso diálogo com Deus, nos 

faça crescer na atitude de louvor e ação de graças ao Senhor. 

 

MANTRA:  

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 

Abençoa, Senhor, a minha também! 

LEITOR 3: Nós participamos na celebração da Eucaristia como o momento 

central da nossa oração vivida como sinal e instrumento do nosso encontro com 

Cristo, presente na comunidade eclesial. Cultivamos o amor de Jesus no Santíssimo 

Sacramento, a Maria Mãe dos migrantes e da vida sacramental da Igreja fazendo da 

oração "a luz, o calor, o alimento, o conforto, a vida da alma”4. 

MANTRA:  

Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou 

o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus pão de igualdade. Viemos pra comungar 

com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um 

perigo viemos pra incomodar. Com fé e união nossos passos vão chegar! 

ORAÇÃO FINAL: Oração do Bem-aventurado Scalabrini. 

                                                           
3 Scalabrini, Lettera pastorale, quaresima, 1897 
4 Scalabrini, Parola Divina, 1897 
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Assemblea annuale 

Gruppo San Giuseppe Europa 
 

 Roma, 27-29 /01/2017 

 
 

 

 

 

 

 

Dal 27 al 29 gennaio 2017, nella 

Casa delle Suore Missionarie di 

San Carlo Borromeo-

Scalabriniane, sita in Roma, Via 

Alba nr 35, si è svolta 

l’Assemblea annuale del Gruppo 

San Giuseppe dei Laici 

Missionari Scalabriniani. 

Hanno partecipato all’Assemblea 

12 Laici Missionari Scalabriniani 

come delegati dei Nuclei: Roma 

(Cinzia Sabbatini,Lorenzo 

Pavesi,Koffi Akpaka,Francesca 

Satta, Francesca Soave, Maria 

Pustizzi, Luisa Roveri (neofita)e Marina Bonucci(neofita); Reggio Calabria (Valentin 

Munanga); Piacenza (Giuseppe Morsia e Anna Maria Scaraggi (neofita)); Nadia Panni – Vice- 

Coordinatrice Generale in rappresentanza della Coordinatrice Generale Fatima Viccari, e 4 

Suore Missionarie Scalabriniane: Suor Albertina Pauletti, Assistente Generale del Movimento 

LMS e delegata della Superiora Generale Suor Neusa de Fàtima Mariano, Suor Fatima 

Salvagni, Assistente del Gruppo San Giuseppe e del Nucleo di Piacenza, Suor Lina Guzzo, 

Assistente del Nucleo di Reggio Calabria e Suor Marina Milani, Assistente del Nucleo di 

Roma. 
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Decisioni dell’Assemblea 

 

Sulla base di questi punti deboli emersi dalla discussione della presentazione delle realtà dei 

singoli Nuclei si sono formulate le seguenti decisioni:  

 

 

Comunicazione  

A seguito della carenza di comunicazione nel Gruppo, da parte della Consigliera 

incaricata, si è deciso che sarà il Coordinatore del Gruppo San Giuseppe, a contattare prima la 

diretta interessata, e poi eventualmente un altro membro del Gruppo che assuma la 

Responsabilità vacante; al fine di poter rispettare la prossima scadenza del 28 febbraio 2017, e 

solo per questa scadenza, i Coordinatori di nucleo si impegnano a inviare a Nadia 

(pbadini@libero.it) le informazioni che ritengono opportuno far pubblicare sul prossimo 

Informativo del Movimento. E’ importante non fare lunghi articoli, ma dare le notizie e 

documentarle con  qualche foto. 

E’ stato deciso di creare un gruppo su Whatsapp con amministratore Giuseppe Morsia 

Coordinatore del Gruppo, i Coordinatori dei Nuclei  e le Suore Assistenti per far si che le 

notizie girino all’interno del Gruppo, dei singoli Nuclei  e con il Coordinamento Generale. 

 

Formazione 

A seguito di una approfondita 

discussione nella quale è risultato 

chiaro per tutti i Nuclei che ogni mese 

si incontrano per un momento di 

preghiera comune ed un incontro 

formativo, l’Assemblea prende le 

seguenti decisioni per quanto riguarda 

i contenuti della formazione: 

 studiare, condividere e applicare 
lo Statuto del Movimento. 
Questo il primo e principale punto 
da mettere allo studio e nella 
pratica di ogni singolo Nucleo; 

 approfondire: la conoscenza della 
vita e missione dei nostri Beati 
Giovanni Battista Scalabrini e 
Madre Assunta Marchetti e del Venerabile Padre Giuseppe Marchetti e della traditio 
scalabriniana 

 Ogni Terza Domenica del mese alle ore 17,30 il Nucleo di Piacenza si impegna a pregare il 
Rosario in Duomo accanto all’urna del Beato Giovanni Battista Scalabrini. Tutti i Nuclei,  
non solo del Gruppo San Giuseppe, ma di tutto il Movimento, sono invitati a fare unità 
nella preghiera attraverso il Web collegandosi al sito www.scalabriniane.org – webcam 
beato Scalabrini – 

 

Missione 

Dato che si è rilevato che nell’ambito dell’impegno missionario si lavora in modo frammentato 

e senza un progetto definito scritto e pertanto condiviso si è deciso che: 

http://www.scalabriniane.org/
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 Ogni nucleo si impegna a creare un proprio  Progetto Pastorale sia di attività svolte in 
autonomia come Nucleo che in collaborazione con le Suore Missionarie Scalabriniane e di 
inviarne una copia al Coordinatore di Gruppo. 

 

Economia: 

Dato che il tema 

dell’Economia è da sempre 

un  punto dolente e mai 

risolto in modo concreto, 

l’Assemblea decide: 

 Alla prossima Assemblea 
ogni Nucleo dovrà 
consegnare una quota 
minima di almeno Euro 
600,00 al responsabile 
dell’economia del 
Gruppo per far fronte 
alle spese che devono 
essere sostenute a livello 
di Gruppo.  

 
Al fine di raggiungere tale obiettivo l’Assemblea suggerisce di creare una cassa comune e 

propone come azioni concrete per raccogliere fondi: lotterie di beneficienza, mercatini, cene 

etniche, pellegrinaggi e aste con magliette di calciatori famosi, ecc… 

 

 

Il giorno 29 gennaio 2017, dopo aver 

partecipato alle ore 07,30 alla Santa Messa 

nella Parrocchia Sant’Antonio, con una 

preghiera,  proposta dal Nucleo di Roma, 

abbiamo dato inizio alla fase conclusiva della 

nostra Assemblea attraverso il completamento, 

la stesura definitiva e l’ approvazione del 

presente verbale . 

 

 

 

Si è convenuto che  la 

prossima Assemblea, che si svolgerà 

in preparazione dell’Assemblea 

Generale prevista in Brasile nel 2018,  

sarà a Reggio Calabria da 9 all’11 

febbraio 2018. 

Dopo una breve ma sentita 

valutazione da parte di tutti, 

L’Assemblea si è chiusa alle 12,00. 
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Visita della Madre Generale 

a Piacenza 

 
Il giorno 07 febbraio 2017 in 

occasione della Chiusura della visita 

Pastorale alle Suore della Provincia 

San Giuseppe, abbiamo avuto la 

gradita visita della Madre Sr Neusa 

de Fatima Mariano al nostro Centro  

Migranti. La Madre dopo aver 

visitato le aule,  dove si stavano 

svolgendo i corsi di alfabetizzazione e 

aver preso visione di tutte le attività 

che ivi si svolgono, si è intrattenuta con i più di 50 tra volontari e laici missionari 

scalabriniani che operano presso il Centro. 
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Mercoledì 08 febbraio 2017, incontro di Sr Neusa de Fatima Mariano con Nadia e Giuseppe 

per farla partecipe della vita, della missione e delle azioni del Gruppo LMS San Giuseppe 

Europa, seguito  da una cena fraterna in un ristorante brasiliano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della Visita Canonica della 

Madre Generale, si è tenuta nella cappella delle 

suore un piccolo concerto con il coro della 

vicina parrocchia di San Savino e del coro 

scalabriniano della “Vigna di Engaddi” al quale 

partecipano anche alcuni LMS. 
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Da Reggio Calabria, i laici scalabriniani del nucleo S. Paolo, informano.  
 

Come da giuste e condivise esigenze di tutti i 

nuclei, emerse nell’ultima Assemblea, svoltasi a 

Roma dal 27 al 29 gennaio 2017,il nucleo di 

Reggio Calabria  si è riunito giorno 12 febbraio 

alle ore 18.15, presso  casa “Farias”, dimora delle 

suore scalabriniane, per ascoltare e condividere il 

resoconto dell’Assemblea, come pure per fare il 

punto della situazione. 

Erano presenti: Rosa Iadevaia, coordinatrice, 

EleonoraTriveri, Enza e Maurizio Dei, Giuseppe 

Roetto, Sr  Lina Guzzo, S. Antonia, Rita Spagna, 

Maria Gentile e Valentin Munanga che ha 

partecipato all’Assemblea romana. 

Innanzitutto la preghiera e una breve riflessione proposta da Sr Lina sulla figura di S. 

Paolo,quindi il benvenuto ad una nuova presenza , nella persona di Maria Caminiti. Vale la 

pena di sottolineare che il nostro nucleo è 

cresciuto di numero in questi ultimi tempi, il 

che ci incoraggia a seguire la strada indicata dal 

beato Scalabrini. 

La coordinatrice Rosa, dopo aver sintetizzato la 

relazione inviata a Roma, ha dato la parola a 

Valentin, il quale, con dovizia di particolari, 

competenza,  spirito di condivisione, e tanta 

passione e calore umano ha illustrato il 

momento assembleare. 

Ci è sembrato giusto e opportuno condividere, e 

aggiungere qualche osservazione. Si è pertanto 

posto l’accento sulla diversità dei singoli 
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gruppi,  in particolare del  gruppo reggino che vive 

direttamente  in terra di sbarco: i resoconti di Sr 

Lina, dopo uno sbarco, la conoscenza diretta di 

situazioni difficili, il riconoscere per le nostre strade 

gli sbarcati, ci interrogano, in continuazione e, se ci 

motivano in profondità , spesso ci riempiono   di 

dolore all’idea che poco possiamo fare. Dinanzi a 

questa sofferenza, mi sovvengono, a conforto, le 

parole di un sacerdote reggino, don Domenico 

Farias, il quale in un momento di difficoltà’ mi 

disse: “Avete pregato? Avete fatto tutto”.  Mi  

sembra un invito da accettare. 

 

Si è concordato inoltre di confermare a Giuseppe Roetto il ruolo di economo a livello locale, 

come dalla nostra Assemblea elettiva di febbraio 2016; il ruolo di Responsabile dell’economia 

Pino lo ha anche  a livello di gruppo e a Roma è stata ribadita la sua importanza. Appare 

pertanto opportuna, in questo delicato compito, l’intenzione di Pino di promuovere un 

confronto tra i vari responsabili economi per un’intesa condivisa. 

 

 Intanto nel nucleo di Reggio Calabria ci si impegna 

personalmente a dare un contributo volontario in occasione 

degli incontri, e ci si impegna a dare spazio allo studio e 

all’approfondimento dello Statuto, realizzando così alcuni 

suggerimenti provenienti dall’Assemblea di gruppo 

tenutasi a Roma. 

E in un clima di gioia fraterna, abbiamo concluso 

l’incontro condividendo pietanze e dolciumi. 
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Ó BEM AVENTURADO 

JOÃO BATISTA SCALABRINI, 

MISSIONÁRIO DA PALAVRA. 

MINISTRO DA EUCARISTIA 

E DA IGREJA, 

HOMEM DE CARIDADE 

E DE COMUNHÃO, 

FILHO DEVOTÍSSIMO 

DE MARIA, 

APÓSTOLO DO CATECISMO 

E PAI DOS MIGRANTES, 

RECORREMOS À TUA 

INTERCESSÃO 

PARA OBTER BENÇÃOS 

DE DEUS SOBRE NÓS 

E AS PESSOAS 

QUE AMAMOS, 

SOBRE AQUELES 

QUE VIVEM AS 

DIFICULDADES 

DAS MIGRAÇÕES 

E SOBRE TODA 

A HUMANIDADE. 

 

ALCANÇA-NOS DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE A GRAÇA... (PEDIR A 

GRAÇA) QUE CONFIANTES 

TE PEDIMOS. 

AMÉM. 
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 El Reino de Dios está en medio de nosotros como una semilla escondida quien tiene ojos 

puros es capaz de verlos germinar. 

Papa Francisco  
El fenómeno de la migración cambia conforme cambian las políticas públicas de los países, 

pero también hay otro gran factor que hace que las personas salgan de sus lugares de origen 

hacia una tierra mejor que les brinde las  oportunidades que la naturaleza les arrebato, y este es 

el caso de las grandes cantidades de haitianos que llegaron al Estado de Baja California en 

México y que desde mayo 2016 vimos llegar a cientos y más cientos hasta un total de 18000 

personas haitianas, todas con sus ojitos tristes, cansados, desesperados pidiendo una posada 

para descansar mientras continuaban con ese  gran sueño  de muchos, el querer llegar a EEUU 

en esta ocasión con ellos no era principalmente por que el gobierno subió todos los artículos 

básicos para alimentarse, o la gasolina y eso incrementó muchas de la necesidades que no 

podemos cubrir los pobres ,sino que los desastres naturales los dejó en la pobreza, primero 

fueron a otros países principalmente  Brasil y ahí algunos trabajaron, se documentaron, pero las 

oportunidades para ellos se escasearon y tomaron la decisión de ir a EEUU. México  en su 

papel de corredor, porque por este país tenían el camino trazado para cruzar y lograr su meta, al 

verlos amontonados en el puerto de entrada a EEUU donde se quedaban sin dormir, sin comer 

y  otras necesidades  decidieron las autoridades buscar apoyo para ellos, y fue uno de los 

albergue llamados el Instituto Madre Asunta;  precisamente donde estamos inmersos con 

nuestro trabajo los Laicos Misioneros Scalabrinianos quienes comenzamos a apoyarlos 

llevándolos al albergue donde serían atendidas sus necesidades  fue una gran experiencia de 

amor al prójimo el tratar de comunicarnos con personas migrantes que no hablaban nuestro 

idioma pero por gracia de Dios nos entendíamos, una cultura diferente pero que  muy dentro de 

nuestro ser estaba el ser hermanos , los Laicos Misioneros Scalabrinianos junto con las 

Hermanas Misioneras Scalabrinianas nos organizamos para atenderlos e invitarlos a nuestro 

albergue, a la hora de dar de comer a cientos de ellos, para ofrecer  vestido, para jugar con los 

niños, para salir a coordinar esfuerzos con las autoridades y atenderlos de la mejor manera, sin 

duda una gran experiencia, que Dios nos permite vivir para que lo veamos en cada rostro que 

nos inspira amor.  
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Al dia de hoy ya pasaron diez meses y ese sueño de llegar a EEUU ya se vió trunco por 

politicas del nuevo gobierno de Estados Unidos  y ahora a ellas les queda una nueva esperanza: 

Documentarse aquí en Mexico para hacer de Mexico su Tierra ya que como lo dijo el Beato 

Scalabrini  la tierra del migrante es la que le da el pan de comer. 

Atentamente. 

LMS. Mary Galván 

Tijuana, B.C. 
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Oração Jubilar de Consagração 
 

Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 

 
Bendita entre todas as mulheres, 

és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal. 
 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 

 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 

ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai  

revela aos pequeninos. 
 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 

 
No teu Imaculado Coração, 

sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus.  

 
Unido/a aos meus irmãos, 

na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. 

 
Unido/a aos meus irmãos, por ti,  

a Deus me consagro, 
ó Virgem do Rosário de Fátima. 

 
E, enfim, envolvido/a na Luz  

que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor  
pelos séculos dos séculos. 

 
Ámen. 

 

 
 

 
 



 34 

Grupo Imaculada Conceição 
 

O Conselho do Grupo reuniu-se para falar de assuntos como o planejamento do 
próprio GIC, bem como em especial a VI Assembleia Geral que se realizará no ano de 
2018 quando seremos anfitrião deste momento tão grandioso do MLMS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo Divina Providência 
 

Realizou o retiro espiritual, orientado pela Irmã Clecy Baccin, com o tema “Missão: 
Jesus envia os 72 discípulos”. Foi na chácara da irmãs no bairro Desvio Rizzo, onde 
também fizeram a eleição do novo Conselho: 
Coordenadora: Maria Rech, 
Conselheiras: Dilma Piccoli – Tesoureira, 
                       Mariazinha Prebianca – Comunicação/formação. 
Assistente: Irmã Vitorina Costa.  
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Núcleo Peregrinos do Pai 
 

Realizou a eleição do novo Conselho do Núcleo: 
Coordenador: Mario Pietrobiase 
Conselheiros: Neiva Morés – Secretaria. 
                       Adriana Pietrobiase - Formação/comunicação. 
Assistente: Irmã Cirlene Sasso, mscs. 
 

O núcleo preparou o planejamento para o próximo triênio tendo como objetivo 
principal acolher a pessoa migrante e refugiada, reconhecendo nela o rosto de Cristo. 
Dando sequência foi realizado o estudo da primeira parte do Estatuto do MLMS, a 
identidade do migrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda Cé 
Coordenadora do GIC 
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Encontro de Formação dos núcleos do Grupo Cristo Rei 

No dia 18 de fevereiro de 2017 reuniram-se os LMS dos núcleos do Grupo Cristo 

Rei para tratar dos assuntos a seguir: 

1. Atividades com migrantes e semana do migrante 

2. Outras atividades 

3. Atividades previstas para o ano 

de 2017 

4. Estudo e reflexões realizadas em 

2016. 

5. Durante os anos 2015\2106 

entraram novos Leigos no seu 

núcleo? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leigos Missionários Scalabrinianos participam da Inauguração do 1º 

Capitel do Mundo em Homenagem à Madre Assunta Marchetti 
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Núcleo Bom Samaritano-Bento Gonçalves 

 

 

 
Núcleo Madre Assunta –Anta Gorda 

 

 
Parte do Conselho e Assessora do Grupo 
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Relatório Núcleo Bom Samaritano – Atividades 2016 
 

a) Atividades com migrantes e semana do migrante. E outras. 
 

 O

r

g

a

n

i

z

a 

  

  

  

 Ação e participação em casamentos  

 

 Organização e distribuição de ranchos na Casa do 

Pão na Paróquia Santo Antônio 

 

 

 

 

 

 

 Animação de cantos litúrgicos  

 

 

 Entrega de utensílios domésticos  
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 Aula de português para haitianos 

 

 Auxílio na procura de emprego e legalizar documentação 

 Participação em palestras com migrantes italianos no colégio Medianeira 

 Participação em celebração na Semana do Migrante no Santuário Santo 
Antônio- BG. 

 Participação no projeto “Acolher e amar o diferente” Rede ESI. 

 Visitação e oração semanal com os doentes do Hospital Tacchini. 

 Coleta de mantimentos, utensílios domésticos e ranchos. 

 Trabalho de costura (cobertores). 
 

b) Atividades previstas para o ano de 2017 

As mesmas realizadas no ano de 2016, adicionando as visitas a famílias apontadas 

como carentes e migrantes e as que surgirem como necessidade nesse ano. 

 

c) Estudo e reflexões realizadas no ano 2016. 

Campanha da fraternidade 

Documentos da V Assembleia Geral do Movimento MLMS 

Documento Semana do Migrante 

Documentos da Igreja 

Cartas e livro do Papa Francisco 
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ORAÇÃO DO LEIGO MISSIONÁRIO SCALABRINIANO 
 

Senhor Deus, tu que nos destes a vida, guia-nos neste caminho 
e faze-nos testemunhas do teu amor pelos últimos. Faze que saibamos 

fazer crescer, em nossas famílias, os valores do leigo cristão, e torna-nos 
capazes de acolher com amor o migrante muitas vezes rejeitado e 

marginalizado. Nós te pedimos, pela intercessão do Bem-aventurado 
João Batista Scalabrini, dos Servos de Deus Madre Assunta e Padre José 

Marchetti, que nos acompanhe na confirmação diária das promessas do 
batismo e pela missão scalabriniana. 

Dá-nos a graça de crescer na unidade da Santa Igreja Católica 
Romana. Faze que nosso compromisso junto à Congregação das Irmãs 

Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, dê fruto.  
Desça sobre nós a tua santa bênção para vivermos com amor, 

agora e sempre, na acolhida do migrante.  Amém. 

(Oração elaborada pelo LMS Lorenzo Pavesi e aprovada no dia 02/11/00, pelo 

grupo presente no encontro de Chicago, por ocasião da VI Assembleia Geral da 
Congregação MSCS). 
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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 
 

 
Redazione: Consigliere Generale per la Comunicazione            e-mail: g.morsia@alice.it  
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e-mail 
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GNSA Maria Salete Krauss maria.s.krauss@hotmail.com 

GMMM Lediomara F. de Souza lediomara22@hotmail.com 

GSG Giorgia Roscitano   giorgia.roscitano@libero.it 

 

GNSF Nerissa Allegretti 

 

allegrettineris@yahoo.com 

 

GNSF Mary Galván  galvan.mary@gmail.com 

 

GIC 

 

Fernanda Cé 

 

 

fernandesfefe@yahoo.com.br  

 

Coordenadora Geral do Movimento: Fátima Domingas Viccari 
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