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Sorri-nos uma 
grande Esperança!
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Depois do reconhecimento do Milagre atribuído à Venerável  

Madre Assunta Marchetti pelo Papa Francisco, no último dia 

09 de Outubro de 2013, as Irmãs Missionárias Scalabrinianas, 

os devotos e todo povo de Deus, aguardam com expectativa a 

publicação do Decreto de Beati� cação e o anúncio o� cial da 

data e local de onde será realizada a cerimônia da Beati� cação 

da Venerável Assunta Marchetti

“Fazei tudo para a glória de Deus, o bem da 
Igreja e da Congregação!” 

(Madre Assunta) 
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PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, 

11.10.2013

[B0650]

PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Il 9 ottobre 2013, il Santo Padre Francesco, accolta la relazione di Sua Eminenza Reverendissima il 

Signor Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha esteso 

alla Chiesa Universale il Culto liturgico in onore della Beata Angela da Foligno, dell'Ordine Secolare 

di San Francesco; nata a Foligno (Italia) intorno al 1248 ed ivi morta il 4 gennaio 1309, 

iscrivendola nel catalogo dei Santi. 

Allo stesso tempo, il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti 

riguardanti: 

- il miracolo, attribuito all'intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Assunta Caterina 

Marchetti, Cofondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo; nata a Lombrici 

di Camaiore (Italia) il 15 agosto 1871 e morta a Sao Paolo (Brasile) il 10 luglio 1948; 

- le virtù eroiche del Beato Amato Ronconi, Fondatore dell'Ospedale-Ospizio dei Pellegrini Poveri di 

Saludecio (Diocesi di Rimini), chiamato ora "Casa di Riposo Opera Pia Beato Amato Ronconi"; nato 

a Saludecio (Italia) circa nel 1226, e morto a Rimini (Italia) circa nel 1292; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Pio Alberto Del Corona, Arcivescovo titolare di Sardica, già 

Vescovo di San Miniato, Fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito 

Santo; nato a Livorno (Italia) il 5 luglio 1837 e morto a Firenze (Italia) il l5 agosto 1912; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Elisabetta Turgeon, Fondatrice della Congregazione delle 

Suore di Nostra Signora del Santo Rosario di San Germain; nata a Beaumont (Canada) il 7 febbraio 

1840 e morta a Rimouski (Canada) il l 7 agosto 1881; 

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria di San Francesco Wilson (al secolo: Maria Giovanna), 

Fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane di Nostra Signora delle Vittorie; nata a 

Hurryhur (India) il 3 ottobre 1840 e morta a Camara de Lobos (Portogallo) il 18 ottobre 1916; 

-le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Eleonora Giorgi (al secolo: Angela), Suora professa della 

Congregazione delle Serve della Vergine Maria Addolorata di Firenze; nata a Scheggiano (Italia) il 

16 gennaio 1882 e morta a Firenze (Italia) il 6 novembre 1945; 

- le virtù eroiche del Servo di Dio Attilio Luciano Giordani, Laico e Padre di famiglia, Cooperatore 

della Società Salesiana di San Giovanni Bosco; nato a Milano (Italia) il 3 febbraio 1913 e morto a 

Campo Grande (Brasile) il 18 dicembre 1972. 

 

Comunicado de 

Aprovação

O� cial do Milagre 

de Madre Assunta 

Marchetti 
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    Dados Biográ� cos

15-08-1871 - Nasce em LombricidiCamaiore, Itália.
23-10-1895 - Parte de Camaiore – Itália, com o irmão, o Servo de Deus Pe. José Marchetti, a mãe e duas companheiras de vocação.
25-10-1895 - Em Piacenza emite os votos religiosos, nas mãos do Bem--Aventurado Dom João Batista Scalabrini, apóstolo dos migrantes.
27-10-1895 - Embarca no porto de Gênova, Itália, rumo ao Brasil, como missionária para os migrantes.
08-12-1895 - Inauguração do Orfanato Cristóvão Colombo, Ipiranga, São Paulo, sua primeira missão no Brasil.
1895 a 1948 - Dedica sua vida em diversas missões nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
01-07-1948 - Falece aos 76 anos de idade, no Orfanato Cristóvão Colom-bo, em Vila Prudente, São Paulo, estando ainda no meio dos órfãos.
12-06-1987 - Abertura de seu Processo de Beati� cação, na Arquidiocese de São Paulo, Brasil.
21-07-1991 - Translado de seus restos mortais para nicho próprio, na Ca-pela do Orfanato em Vila Prudente, São Paulo - SP.
17-09-2010 - A Congregação para as Causas dos Santos, depois de longos estudos sobre sua vida e missão, reconhece suas Virtudes Heroicas.
19-12-2011 - O Papa Bento XVI promulga o Decreto de reconhecimento das Virtudes Heroicas da Serva de Deus Madre Assunta Marchetti, decla-rando-a Venerável.
09-10-2013 - O Papa Francisco autoriza a Congregação das Causas dos Santos a promulgar o Decreto referente ao milagre, atribuído à intercessão da Venerável Serva de Deus Madre Assunta Marchetti.
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O Santo Padre, o Papa Francisco, autorizou a Congre-
gação das Causas dos Santos a promulgar o Decre-
to referente ao milagre atribuído à interces-
são da Venerável Serva de Deus Madre 
Assunta Marchetti, cofundadora das 
Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeo, Scalabrinianas, em 09 
de outubro de 2013.
Em agosto de 2011, o Papa Ben-
to XVI já havia reconhecido as 
Virtudes Heróicas da Venerável 
Assunta, declarando-a virtuosa 
pela sua vivência radical do ba-
tismo cristão e de sua consagra-
ção como religiosa missionária, na 
entrega total no serviço aos órfãos e 
migrantes doentes e pobres no mundo 

da migração.
Sendo assim, podemos a� rmar que está muito pró-
ximo de nós o momento de vê-la reconhecida nos 

altares da Igreja com o Decreto de sua Beati� -
cação. Continuemos rezando para que esta 

graça seja logo comunicada o� cialmente 
pelo Papa Francisco.

Mãe dos Órfãos e Migrantes

Assunta Marchetti nasceu em Lombri-
ci de Camaiore (Itália) em 15 de agosto 

de 1871 e faleceu em São Paulo (Brasil) 
em 1º de julho de 1948.

Em 25 de outubro de 1895, partiu como 
missionária ao Brasil junto com seu irmão 

sacerdote, o Pe. José Marchetti, e com mais 

Milagre Atribuído à intercessão de Madre 
Assunta é reconhecido pelo Papa Francisco

Madre 
Assunta
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três companheiras, para se tornar a mãe dos ór-
fãos e o alívio dos necessitados. Em São Paulo as-
sumiu o trabalho junto aos órfãos, nos orfanatos 
de Vila Prudente e do Ipiranga. Sentia-se feliz e 
“honrada de ter sido chamada ao apos-
tolado”, e ao serviço da caridade 
aos mais desfavorecidos do fe-
nômeno das migrações. Para 
as crianças, ela foi a “mãe”, a 
costureira, a enfermeira, a 
cozinheira. Elaacreditava 
que a obra em favor dos 
órfãos e migrantes era 
um “querer de Deus”. Por 
isso, mesmo diante das 
di� culdades enfrenta-
das na missão,� rmou e 
fez crescer e fruti� car na 
Igreja a Congregação das 
Irmãs Missionárias Scala-
brinianas.
Além das cidades onde atuou 
como missionária no estado de 
São Paulo (Vila Prudente e Ipiran-
ga, Mirassol, Monte Alto e Jundiaí) 
ela também desenvolveu sua missão no sul 
do Brasil, nas comunidades de Bento Gonçalves, 
Nova Bréscia e Nova Vicenza, retornando mais tar-
de para o estado de São Paulo.
“Todos estes lugares a viram constantemente 
numa total dedicação ao serviço dos irmãos mais 
necessitados. A sua incansável operosidade se en-
contrava numa profunda vida interior. O curso de 

sua vida se distingue por uma assídua busca da 
vontade de Deus e por um heroico exercício da 
virtude”.
Embora no meio de fadigas e doenças, ela jamais 

descuidou da vida de oração, a piedade eu-
carística e mariana, e o recolhimento 

que favorecem. uma profunda comu-
nhão com o Senhor e o abandono 

con� ante à sua divina Providên-
cia. Completamente esquecida 
de si mesma, Madre Assunta 
com absoluta simplicidade 
tudo orientava para a maior 
glória de Deus e a salvação 
dos irmãos. A caridade brota-
va límpida do seu coração e 
alcançava, com humildade e 
doçura, a todos aqueles que a 

encontravam: sobretudo os ór-
fãos, as famílias em di� culdade 

e os doentes que sempre foram o 
centro de suas atenções.

Intercessora junto a Deus

O testemunho de vida de Madre Assunta levou 
muitas pessoas a acreditarem em seu poder de in-
tercessão junto a Deus. Sua fama de santidade foi 
crescendo em muitas regiões do Brasil, sobretudo, 
em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em fevereiro 
de 1985, foi iniciado seu processo de canonização, 
e seus restos mortais foram transferidos em julho 
de 1991 para a Capela do Orfanato Cristóvão Co-
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lombo, em Vila Prudente, São Paulo. O processo dio-
cesano concluiu-se em 1991, e desde 1992 passou 
a ser estudado e analisado em Roma, pelas autori-
dades da Congregação para as Causas dos Santos.
Durante todos estes anos, até o presente, foram inú-
meras as graças e as bênçãos alcançadas pelos seus 
devotos que sempre são atendidos em situações di-
fíceis de problemas familiares, de saúde,
trabalho, negócios, etc.

O milagre acorrido: Uma cura inesperada 

O milagre atribuído à intercessão da Venerável As-
sunta ocorreu em Porto Alegre. Conta-se que, em 
janeiro de 1995, durante uma cirurgia na qual o Sr. 
Heraclides já havia sofrido um primeiro infarto do 
miocárdio e, tinha sido reanimado (os primeiros 
exames comprovaram oclusão completa da artéria 
coronária direita e disfunção ventricular moderada 
da esquerda), o paciente sofreu outra parada cardí-
aca, � cando desta vez por mais de 15 minutos sem 
receber a oxigenação cerebral.
Os médicos que já tinham dado o paciente por mor-
to, só continuaram com os procedimentos dada a 

insistência da esposa. Durante este tempo, algumas 
religiosas que acompanhavam o sofrimento da es-
posa e a gravidade do caso, rezaram e suplicaram 
com fé a intercessão de Madre Assunta junto a Deus 
pela cura do paciente, que voltou à vida sem 
nenhuma sequela de suas funções vitais e intelectu-
ais. Todo o processo de reanimação durou cerca de 
uma hora e dez minutos.

lombo, em Vila Prudente, São Paulo. O processo dio- insistência da esposa. Durante este tempo, algumas 

Sr. Heraclides e esposa em visita a Ir. Laura Bondi, Postuladora da causa de Beati� cação, 
em Roma, no dia 22 de Outubro de 2005.

partilhar

 “Durante este tempo, algumas religiosas que acompanhavam o sofrimento da esposa e a gra-vidade do caso, rezaram e supli-caram com fé a intercessão de Madre Assunta junto a Deus pela cura do paciente, que voltou à vida sem nenhuma sequela de suas funções vitais e intelectuais”
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Projeto Conviver

A “Casa Madre Assunta Marchetti” inaugurada 
em 05 de agosto de 1904, e que hoje leva o seu 
nome, como reconhecimento de sua doação aos 
mais pequeninos, já acolheu há mais de seis mil 
crianças. Localiza-
da na Rua do Orfa-
nato, 883, no bairro 
da Vila Prudente, a 
entidade sem � ns 
lucrativos, atende 
crianças carentes 
da região leste e sul 
de São Paulo.
Os menores re-
cebem educação 
cristã, praticam es-
portes, tem aulas de música, artes, danças, teatro, 
catequese e outros. Pensando no futuro e no mer-
cado de trabalho, as crianças aprendem a fazer 
artesanato e tem aulas de informática. As famílias 
são envolvidas no processo de aprendizagem das 
crianças. Todas as atividades são desenvolvidas 
para promover a criança, como sujeito de direitos 
e deveres.

O reconhecimento do milagre pelo Papa Francisco 
é a coroação de um processo longo de estudo so-
bre uma vida que foi totalmente doada e colocada 
a serviço dos mais pobres e necessitados, sobre-
tudo, dos migrantes órfãos e doentes. É, também, 
uma forte motivação para que todos os cristãos 

que em sua voca-
ção de seguimen-
to a Jesus Cristo, 
possam continuar 
a servir com gene-
rosidade e com-
paixão aos povos 
em mobilidade.

Ir. Sandra Maria 

Pinheiro, mscs

São Paulo - SP

Deus vê, Deus provê!(Madre Assunta)
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ORAÇÃO À VENERÁVEL
MADRE ASSUNTA MARCHETTI

Ó Jesus que dissestes: “Vinde a mim todos vós 
que estais a� itos e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei”, eu vos rendo graças por terdes feito de 
Madre Assunta o conforto dos migrantes, a mãe 

dos órfãos e o alívio dos necessitados...

Pelos vossos méritos in� nitos e intercessão de 
nossa Mãe Santíssima, glori� cai na terra vossa 
humilde Serva Madre Assunta e concedei-me, 

por seu intermédio, a graça de que 
tanto necessito.

(Pai-nosso, Ave-Maria, Glória)

Para maiores informações
Rua Teresa Francisca Martin, 201

03030-040 Alto do Pari - São Paulo/SP.
Tel. (11) 3229.5698  - E-mail: vicepostulacao@hotmail.com

www.mscs.org.br


