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APRESENTAÇÃO
Queridas Irmãs e Formandas,
O Boletim da Congregação
Humilitas In Cammino, nº. 92, o primeiro
do sexênio 2013 - 2019, quer ser veículo de
comunicação, divulgando notícias e temas
refletidos e partilhando momentos
significativos, eventos e ocorrências que
fortalecem a busca de unidade e comunhão
congregacional, para responder com
fidelidade à nossa missão na Igreja e no
mundo da mobilidade humana.
O texto elaborado por Ir. Elizangela Chaves Dias, mscs, nos
apresenta uma belíssima chave de leitura a partir do texto bíblico João
4,35: “ Erguei os vossos olhos e vede os campos: Já estão dourados”,
contem uma riqueza de elementos e oportunas indicações, que visam
contribuir no processo de reflexão e aprofundamento do tema em
questão e, sobretudo à luz deste tempo histórico e de graça que estamos
vivendo a Beatificação de nossa cofundadora Madre Assunta
Marchetti, fruto de uma vida de santidade e um sinal visível de
esperança presente em nossa caminhar histórico como Congregação.
O relatos das Províncias, contendo as ressonâncias do repasse
do XIII Capitulo Geral, comprova que o Documento Final, com as
Conclusões e Disposições emanadas pelo Capítulo Geral, vem sendo
acolhido e amplamente estudado pelas Irmãs que expressam
disposição e compromisso em torná-lo dinâmico e operativo,
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assumindo-o como processo de crescimento a nível pessoal e
comunitário.
No documento emitido pela Congregação para os Institutos de
Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, como apreciação do
relatório da Superiora Geral e Conselho, sexênio 2007-2013, contêm
recomendações significativas, as quais nos motiva a empreender um
processo de continuidade e inovação, pois ambas nos propiciarão a
manter a memória histórica, construir o hoje e projetar para o futuro,
no caminhar deste novo sexênio, em vista do crescimento do Reino e
da edificação da história, olhando para o horizonte novo, e assumindo
corajosamente o que a graça de Deus nos pede para os dias de hoje.
Com júbilo e alegria, divulgamos o artigo elaborado por Ir. Ana
Paula Rocha e Irmãs Junioristas, partilhando a Peregrinação realizada
por elas, nos lugares scalabrinianos, e a experiência como integrantes
do Projeto do Juniorato Congregacional.
Visando favorecer um processo de comunicação que nos
conduz à vivência da unidade e comunhão entre nós, publicamos os
decretos de nomeações, como expressão da caminhada da
Congregação, e ao mesmo tempo agradecemos a generosidade de cada
uma destas Irmãs, em assumir esta missão de serviço à Congregação.
Rendemos graças a Deus, pela nomeação de três Irmãs como Vicepostuladoras para a causa de Madre Assunta Marchetti e da vicepostuladora para a causa de Canonização do Fundador, o Bemaventurado João Batista Scalabrini.
Também poderão tomar conhecimento da preparação para a
Beatificação de Madre Assunta, seja no Brasil com em Camaiore,
através das várias comunicações publicadas nesta edição.
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Enfim, os artigos, relatos e testemunhos contidos neste
Boletim, demonstram a vida e o dinamismo que circulam em nossa
Congregação, através do testemunho de vida consagrada das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, na ação
missionária a serviço dos migrantes e refugiados.
Desejo de coração que toda a riqueza contida nos conteúdos
deste Boletim “In Cammino” nos possibilite uma verdadeira e intensa
reflexão e acima de tudo nos motive ainda mais a “trabalharmos para
o verdadeiro bem de nossa Congregação” (Madre Assunta Marchetti).

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Geral

Roma, 1º de junho de 2014.
109° Aniversario de Morte do Fundador, o Bem-aventurado João
Batista Scalabrini
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Imperativos para a Congregação das Irmãs MSCS
Ir. Elizangela Chaves Dias, mscs
Introdução
Palavras são poderosas. Palavras tecidas com outras palavras,
com a habilidade artística, estilo e elegância causam impacto no
interlocutor. Por isso, não basta falar, é preciso saber quando e como
falar. Jesus no Evangelho de João 4,35 usa um aforismo1 para despertar
a atenção dos discípulos para os acontecimentos e exigências do tempo
presente. Por que o evangelista João recorre ao gênero literário,
aforismo, para comunicar a intensidade salvífica do imperativo do
mestre?
O antigo e o contemporâneo gênero
literário do aforismo comportam as seguintes
qualidades: breve, eficaz, metafórico, poderoso
e memorável. Comumente se define como ‘um
conciso enunciado de princípio, uma
formulação sintética da verdade, ou provérbio’.
Com este tipo de expressão literária, o pouco
se torna muito e o sutil se torna óbvio.
Para compreender um aforismo, o tempo é irrelevante, e assim
sendo, ele é sempre atual. Sua formulação pode levar um minuto,
porém a compreensão pode durar meses e até mesmo anos. Portanto, o
aforismo não se presta a uma leitura rápida que logo se esquece, mas
para meditar, relembrar e repetir ao longo da vida.

Cf. BRIDIGES, L.McK. “Aphorisms of Jesus in John: Na illustrative look at Jonh
4,35”. JSHJ 9 (2011), 207-229.
1
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Erguei os vossos olhos
O Evangelista João conhece o poder do “Verbo”, da “Palavra”2
e, por isso, sabe articulá-los a fim de gerar o efeito desejado no
interlocutor. O versículo 35, do capítulo quarto, do Evangelho de João,
faz parte de uma obra bem elaborada, a qual foi artisticamente
composta para comunicar a intensidade salvífica da revelação Divina.
Jo 4,35 pode ser divido em duas partes, cada parte comporta
um gênero literário específico e comunica uma mensagem distinta:
Não dizeis vós: ‘Ainda quatro meses e chegará a colheita?’ (4,35a)
Pois bem, eu vos digo: Erguei os vossos
olhos e vede os campos.Já estão brancos
para a colheita! (4,35b)
Este versículo encontra-se como um
marco no contexto do encontro de Jesus
com a mulher Samaritana, vv. 1-26,
seguido pelo diálogo tenso entre Jesus e
seus discípulos, vv. 27-38. A fala de Jesus se
destaca por um estilo único de composição
literária – um provérbio usado para introduzir um
aforismo. Tal construção dá ênfase ao poder do aforismo através de
uma comparação.
Embora provérbios e aforismos sejam ambos breves formas de
comunicação, eles têm funções muito diferentes. Um provérbio
confirma o que já é conhecido como resultado de uma síntese de
experiências, é passivo, tende a resolver comportamentos. Um
“No princípio era o VERBO, e o VERBO estava com Deus, e o VERBO era
Deus. No princípio, ELE estava com Deus. Tudo foi feito por meio dELE e sem
ELE nada foi feito” Jo 1,1-3.
2
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aforismo fala do desconhecido, é ativo, tende a surpreender e a
introduzir novos comportamentos. O provérbio aponta para trás; o
aforismo move para frente. Provérbios resolvem conflitos; aforismos
estabelecem conflitos. Provérbios são anônimos; aforismos são
pessoais.
Por um lado, Jo 4,35a aponta para trás no tempo, em forma
sumaria, revelando uma experiência coletiva. O senso comum não é
questionado mais afirmado: “ainda quatro meses e chegará a
colheita”. Qualquer homem do campo conhece os tempos e ciclos de
plantação e colheita. Sociedades agrícolas estabelecem calendários de
semeadura e colheita, até mesmo litúrgicos, de acordo com os ciclos
da terra, do sol e da lua. Dizer que a primavera é o tempo de semear e
que quatro meses após a semeadura é o tempo de colher, não é uma
informação nova para o interlocutor. Esta é uma sabedoria popular
adquirida através da experiência.
Por outro lado, Jo 4,35b irrompe com imperativo provocante
por parte de Jesus em primeira pessoa: Eu vos digo... Jesus interfere na
ordem da natureza para chamar a atenção de seus interlocutores, não
mais “ainda quatro meses”, pois “Já estão brancos os campos para a
colheita”. Jesus os desafia a ver esta mudança sazonal, “erguei os
vossos olhos e vede os campos”. As palavras de Jesus não demandam
uma solução racional imediata, mas é um convite para a reflexão e à
ação. Falando assim Ele aponta para o presente e para o futuro.
Jesus confronta suas palavras com as palavras dos discípulos
“Não dizeis vós” -“Pois bem, eu vos digo”. A palavra de Jesus é uma
resposta referente a preocupação física dos discípulos a respeito da
necessidade de comida. O aforismo de Jesus revela a incompreensão
dos discípulos. O centro das preocupações de Jesus não se limita ao
fisiológico, Ele tem uma grande missão para cumprir, e os discípulos
não entenderam ainda. Os dois imperativos: Erguei os vossos olhos e
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vede os campos, na verdade é provocação a agir, mais do que a esperar
pelos quatro meses.
Estes imperativos tocam também a Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrininas. É uma
provocação a erguer os olhos e ver os campos da mobilidade humana,
do carisma, da consagração, da formação, das vocações, prontos para
receberem a missão. É um desafio a renovar os ânimos, arregaçar as
mangas e partir para a ação.
Imperativos para a Congregação das MSCS
Respirando os ares do XIII Capítulo
Geral da Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos
Borromeo, Scalabrinianas, - o
qual, sob a luz do Divino Espírito
Santo, determinou as linhas de
ação da Congregação para os
próximos seis anos - imbuídas
do espírito de gratidão e festa,
pelo anúncio da beatificação da
Serva de Deus, Madre Assunta
Marchetti, e aproximando-se a
celebração dos 120 anos de fundação de
nosso Instituto, os imperativos de Jesus “Erguei os vossos olhos e vede
os campos, estão brancos para a colheita”, tema central do capítulo e
inspiração para o sexênio, ganha força redobrada.
Madre Assunta Marchetti entendeu perfeitamente as palavras
ditas de coração para coração. Diante do Sagrado Coração de Jesus,
num diálogo franco e aberto, ela compreendeu que já não era mais
tempo de esperar. Seu sim foi sem medida e sem reservas. Ela lançou-

IN CAMMINO

9

se no mar das migrações, atravessou o oceano e ancorando no Brasil,
onde permaneceu até a morte, por amor aos migrantes, atendeu-os em
todas as suas necessidades espirituais e corporais.
“Em quase seis anos de vida, toda dedicada ao bem dos
infelizes orfãozinhos, à oração pelos benfeitores e pela nossa
salvação... jamais uma queixa saiu de nossos lábios ou um
desejo que ambicionasse obter uma troca ou condição melhor
de vida. Fizemos e enfrentamos tudo para cumprir a vontade
de Deus.”3
Madre Assunta, não levou muito tempo para compreender a
que campo se referia Jesus ao dizer: os campos estão brancos para a
colheita. Quantas almas precisavam ser acolhidas, cuidadas e
apresentadas ao dono da messe. Com seus olhos sempre erguidos, ela
foi capaz de ver o sofrimento de seus irmãos, de prever suas
necessidades e prover-lhes o sustento necessário.
A mãe dos órfãos e abandonados amava intensamente a
Congregação e estava disponível a enfrentar qualquer fadiga para
manter vivo o Carisma Scalabriniano, a ponto de escrever ao Beato
Scalabrini com vivas palavras que ainda hoje fazem pulsar nosso
coração:
“A justiça de V. Exa. Revma. fará vibrar as fibras de seu
coração... para deixar que continuemos a doar nossa vida,
para o bem dos orfãozinhos para alcançarmos, através das
mais duras fadigas, dos mais cruentos sacrifícios, dos mais
pungentes espinhos, a paz e a glória da vida futura”.4

3

Carta de Madre Assunta a Scalabrini. Cf. FRANCESCONI, M. Congregação das
Irmãs Missionárias de São Carlos, p. 548-571.
4
Carta de Madre Assunta a Scalabrini. Cf. FRANCESCONI, M. Congregação das
Irmãs Missionárias de São Carlos, p. 548-571.
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Deste modo, incansável, criativa e dedicada, ela foi catequista,
enfermeira, mãe, cozinheira, mestra e conselheira. Nenhuma
necessidade dos órfãos, dos pobres e dos migrantes passava
despercebida de seu olhar atento.
Os campos de hoje
Segundo Gonçalves5, três
adjetivos qualificam o quadro
atual das migrações: elas são
cada vez mais intensas,
diversificadas
e
complexas. a) Intensas,
devido ao aumento do
número de migrantes que
cruzam as fronteiras e
percorrem as estradas, em
todo
mundo.
b)
Diversificadas, novos rostos estão
em mobilidade. A feminilização do
fenômeno migratório é um movimento notório. c) Complexas, os
fluxos migratórios não segue uma rota linear de origem e destino
determinados, mas resulta num vaivém mais ou menos desordenado,
em todas as direções.
O campo é vasto e os desafios são inúmeros. A missão é
urgente. É necessário erguer os olhos, ver e responder aos desafios do
tempo presente com novos métodos de pastoral, com renovado ardor
missionário e criatividade. Como Irmãs Missionárias Scalabrinianas
5

Cf. Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS. O fenômeno Migratório no Mundo na Conjuntura
Atual. Seminário sobre Direitos Humanos e Migração. Canoas/RS, 15 de junho de
2004.
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não se pode deixar de enxergar as vítimas do tráfico de seres humanos
e do turismo sexual, trabalhadores temporários, que buscam a zona
urbana, técnicos e diplomatas, marítimos e aeroviários, jovens e
mulheres, ciganos, soldados, peregrinos, deportados, vitimas de
catástrofes naturais etc.
As palavras de Jesus não expressam um convite, ou uma
possibilidade. Antes de tudo é um imperativo com força de ordem. Ele
fala para desestabilizar, provocar, e despertar. De fato, Ele quer
impactar: “Eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, eles
estão brancos para a colheita!”.
O imperativo de Jesus, para as Irmãs MSCS, é para um olhar
amplo que alcance, também, o campo da vivência do Carisma
scalabriniano no mundo. E os frutos deste Carisma são visíveis fora e
dentro da Instituição. A beatificação de Madre Assunta como fruto de
uma vida de santidade é primícia desta nova estação que nos comunica
a esperança de uma colheita abundante, e que, certamente, portará
novos frutos de santidade, renovação espiritual e novas vocações.
Que esta nova estação possa animar cada Irmã MSCS a viver
este tempo de graça da beatificação de Madre Assunta, como uma
oportunidade de renovação da fé e esperança e assim responder, com
criatividade, aos apelos da migração com novo ardor e amor
missionário.
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REPASSE DO XIII CAPÍTULO GERAL
Província Nossa Senhora Aparecida

“Num clima de fraternidade e alegria”
A Província Nossa Senhora Aparecida, realizou de 21 a 23 de
fevereiro de 2014, sua XII Assembleia Provincial a qual teve como
principal finalidade o repasse do XIII Capítulo Geral, bem como, o
aprofundamento do tema “Vocação Scalabriniana: Testemunho de
esperança e profecia”.

Num clima de fraternidade e alegria, as 50 Irmãs representantes
de 29 comunidades da Província Aparecida, em um primeiro
momento, estudaram e aprofundaram o conteúdo “Construir Cultura
Vocacional” de Amedeo Pe. Cencini, contando com a assessoria de Ir.
Neuza Botelho dos Santos e Ir. Zenaide Martins de Oliveira. O
conteúdo apresentou três elementos básicos para uma cultura
vocacional: mentalidade, sensibilidade e prática.
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O estudo deixou claro que vocação é um mistério que não se
descobre de uma única vez e nem de uma vez por todas. Se Deus nos
chama é porque nos ama, e porque nos ama Ele nos chama. O
verdadeiro desafio para todo ser humano, e, sobretudo, para cada
cristão e para cada religiosa scalabriniana, é fazer esta experiência do
amor de Deus em sua vida. Se existimos e fomos chamadas à vida, é
porque fomos amadas, queridas e pensadas por Deus que nos amou e
chamou ainda mesmo antes de nosso nascimento. Desde o seio
materno, fomos escolhidas e consagradas para fazermos a experiência
de ser filha no Filho.
O verdadeiro
desafio da animação
vocacional, e por
suposto, para cada
Consagrada é fazer
esta experiência de
amor em sua própria
vida, e ajudar para
que nossas crianças,
adolescentes e jovens
façam esta mesma
experiência do amor
de Deus em suas
vidas. Este é o segredo que fará com que, em nossas famílias,
comunidades e escolas surjam jovens que queiram dedicar suas vidas
por uma causa maior. Aspecto importantíssimo é a caminhada da
formação permanente que cada religiosa é chamada a fazer, para que
possa fortalecer seu testemunho de amor e doação para a sociedade e
a Igreja, ajudando os jovens a ouvirem e reconhecerem a voz amorosa
de Deus em suas vidas. A partilha feita sobre a caminhada da Pastoral
Vocacional na Província deixou uma grande esperança no coração das
participantes, pois, algumas jovens estão sendo acompanhadas e outras
estão ingressando à etapa inicial de formação. Cume dos trabalhos
durante a Assembleia foi a passagem do Documento do XIII Capítulo
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Geral, o qual iniciou-se com a análise da realidade da Congregação no
último sexênio. Na sequência, as Irmãs Capitulares partilharam a
experiencia pessoal vividas por elas durante este evento, destacando as
grandes alegrias e a vivência pessoal no grupo do Capítulo Geral. O
estudo do Documento do XIII Capítulo Geral foi introduzido a partir
da leitura individual e trabalhos em grupos dos grandes temas: Jesus
Cristo, Migrantes, Relações, Cultura Vocacional e Organização
Interna. A reflexão sobre os temas nos grupos trouxe a aplicabilidade
destes temas para a vida pessoal e comunitária de cada religiosa, bem
como, para a missão. O documento foi acolhido com muita emoção,
entusiasmo e alegria. Todas admiraram a apresentação do livreto, o
texto conciso e a forma prática das orientações dadas, bem como, os
meios apresentados para sua aplicação.

Não menos importante e que animou muito as Irmãs foi a
oportunidade de conhecer o trecho do texto das novas Constituições
relacionado às próximas eleições do Governo Provincial. Ter a
possibilidade de eleger o novo governo provincial na própria Província
foi acolhido com muita alegria e expectativa por todas as Irmãs.
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Conhecer e saber sobre alguns avanços na preparação da
celebração da Beatificação de Madre Assunta Marchetti, a realizar-se
no próximo dia 25 de outubro de 2014, em São Paulo, suscitou em
nossos corações sentimentos de gratidão e alegria pela graça que Deus
nos concede de poder elevar aos altares esta grande missionária, como
modelo de mulher consagrada e comprometida com os pobres,
migrantes e enfermos.
TESTEMUNHOS DE IRMÃS SOBRE O DOCUMENTO DO XIII
CAPÍTULO GERAL:
“Para mim, o
Documento
Final e as
Resoluções
expressam
o
espírito
que
norteou o XIII
Capítulo Geral:
Beleza, alegria,
unidade,
acolhida,
esperança
e
também
os
grandes desafios que estamos chamadas a enfrentar, mas com
um olhar novo, confiantes na graça de Deus que nos conduz,
tornando-nos cada vez mais protagonistas da nossa missão
scalabriniana. Como dizia a Venerável Madre Assunta Marchetti
“sorri-nos uma grande esperança!”Ao contemplar os cinco
temas traçados pelo XIII Capítulo Geral: Jesus Cristo,
Migrantes, relações, cultura vocacional e organização, o meu
coração exulta de alegria, pois são realidades que demonstram
solidez para olhar a beleza do Carisma Scalabriniano, e atuar
no nosso campo missionário. Foi muito bom escutar as Irmãs que
participaram do Capítulo e partilharam as ressonâncias do
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mesmo. Voltei para a comunidade mais entusiasmada,
acreditando ainda mais que Deus conta conosco e nos convida a
não perdermos de vista o nosso ponto de partida”. Irmã Maria
Aparecida dos Anjos, mscs

“O documento final do XIII Capítulo Geral está claro, objetivo
e conciso a partir de cinco grandes temas a serem vivenciados e
dinamizados em nossas comunidades e vida pessoal. O relato das
Irmãs que participaram também expressou uma nova dinâmica
que trouxe clareza e transparência, além de comunicar uma
grande alegria que foi suscitada no novo modelo de governo.
Estou com muitas expectativas boas. Torço para que o Espírito
nos conduza no caminho que o Senhor tem trilhado para a nossa
Congregação”. Ir. Maria do Carmo Gandra (Carmem)
“O repasse do XIII Capítulo Geral foi feito de uma maneira
muito agradável. Todas nós estávamos ansiosas para receber o
Documento Final e escutar das Irmãs que participaram do
Capítulo suas lindas e boas lembranças. O lema “Erguei os
vossos olhos e vede os campos” nós trás uma sensação de futuro
promissor, de uma Congregação que está aberta à realidade dos
novos tempos. São dois verbos fortes que nos remetem à uma
espiritualidade e missionariedade ampla, que nos leva a assumir
o compromisso nas dimensões: pessoal, comunitária,
congregacional e eclesial. Os cinco grandes temas nos dão
parâmetros que se entrelaçam e nos motivam a trabalhar nesse
amplo campo da vinha do Senhor”. Ir. Maria Izabel Arantes, mscs
“Revendo com as Irmãs na comunidade o documento, ele nos
deixa bem claro que todas nós missionárias Scalabrinianas
devemos nos comprometer cada dia mais com nosso ser
Consagrado, sendo testemunhas vivas de Esperança e Profecia
na missão a que fomos chamadas e estamos respondendo com
generosidade em nome da Congregação. O tema: "Erguei os
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vossos olhos e vede os campos" é um apelo para cada uma de nós
na realidade que vivemos junto aos migrantes. Os cinco grandes
temas: Jesus Cristo, Migrantes, Relações, Cultura Vocacional,
Organização interna devem ser a linha condutora para que haja
de fato uma fecundidade espiritual e missionária. Cada uma de
nós é chamada a ser fiel ao carisma Scalabriniano, sendo
testemunhas de esperança, e de Boa Nova do Reino, sob uma
única certeza: “Com os olhos fixos em Jesus”, pois, esta é a
única condição para que nossa missão dê abundantes frutos”. Ir
Luiza de Salles Gonçalves, mscs
“Iniciando pela
apresentação
física
do
Documento
e
partindo para os
conteúdos dele
emanados,
posso dizer que
foi
muito
apreciado
e
valorizado.
Creio que a forma da apresentação e motivação desta publicação
bastante expressiva, dinâmica e rica, divulga a essência da vida
e missão da Congregação, sobretudo, o que existe de especial e
rico, na caminhada e na busca da vivência de caminhos de novos
sonhos, expectativas, esperanças e realizações. Não posso deixar
de dizer que a logomarca nos leva a refletir e a nos
identificarmos com o mundo da mobilidade, no qual devemos
estar inseridas na atualidade e em tempos vindouros”. Ir.
Conceição Aparecida da Silva, mscs
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Província Imaculada Conceição

“Nossa meta principal é Jesus Cristo.”
As Irmãs que participaram como capitulares, representando a
Província Imaculada Conceição, estiveram presentes na preparação do
repasse do XIII Capítulo Geral. A motivação do encontro e a acolhida
foram feitas pela Superiora Provincial, Irmã Marilúcia Bresolin.
Iniciou-se com momento forte de oração à luz do texto Evangélico de
Lc 10, 25-37, o Samaritano, por ser o ano em que a Igreja do Brasil
sugere oração e reflexão sobre este Ícone.
Às Irmãs foi apresentada uma visão geral de como se
desenrolou o Capítulo Geral: relatórios, processo de eleição e
metodologia. A seguir, estudo do Documento Final do XIII Capítulo
Geral, das Decisões e Disposições gozaram de uma metodologia
dinâmica com trabalho pessoal, grupal e plenário.

As Irmãs participaram criativa e comprometedoramente,
sugerindo atividades a serem realizadas no sexênio 2013-2019 em
nível Provincial, Comunitário e Pessoal.
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Até a presente data foram realizados quatro encontros: no
Instituto São Carlos, Caxias do Sul; na Comunidade São José, Caxias
do Sul; na Comunidade Instituto Nossa Senhora de Caravágio,
Farroupilha e na Comunidade Mons. Scalabrini, Buenos Aires,
Argentina.
Para as outras realidades que ainda não receberam o repasse do
XIII Capítulo Geral, os encontros serão realizados com data
previamente combinada entre a Superiora Provincial e Comunidades.
Após conhecer como se processaram os trabalhos capitulares e
feito o estudo do Documento Final, das Decisões e Disposições
emanadas do Capítulo Geral, várias Irmãs expressaram, por escrito, o
quanto ressoou em seus corações a comunhão, a dedicação, o empenho
e a alegria das Irmãs e, em especial, pelo que se tornou o sentir comum
dos grupos de estudo.
Ao mesmo tempo,
no dizer de todas, não
obstante, as propostas,
sugeridas da real dedicação
dos grupos de estudo, serem
desafiadoras
e
comprometedoras,
paira
sobre a Congregação e
nossa Província uma aura de
renovada esperança, na
confiante certeza de que
Ele, o Senhor Jesus, está
conosco
orientando-nos
com as luzes de seu Divino
Espírito, a trilhar o seu
caminho, sem desvio e tropeços.
IN CAMMINO
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Participar do repasse do XIII Capítulo Geral foi um dia
gratificante pelo reencontro com o grande número de Irmãs: “força
ativa da Província no RS”, que, segundo Ir. Marilúcia, Superiora
Provincial, é sempre de grande valia para animar a convivência, a
troca, a partilha e impulsionar para a renovação na missão.
A Provincial e as Capitulares foram muito adequadas no
repasse, colocando de forma leve e profunda, atraindo nossa atenção.
A dinâmica do trabalho de grupo e as ressonâncias do que incidia nos
grupos também tornou o dia muito agradável e fortaleceu a unidade
das participantes. O retorno a nossas comunidades foi alegre e de
reconhecimento às Capitulares pela capacidade de síntese sem perder
a essência e a profundidade do conteúdo.
Ir. Ana Maria Zanon
Erguer os olhos, olhar os campos. Mais que uma expressão,
essa foi uma grata experiência que pude fazer no encontro de repasse
das linhas orientativas do XIII Capítulo Geral. Erguer os olhos para
tantas realidades internas da congregação e externas de um mundo em
ebulição. Erguer os olhos e reconhecer-se nas palavras partilhadas com
zelo e paixão por aquelas que participaram diretamente da construção
do Documento Final. Ao mesmo tempo "olhar os campos dourados",
descansar o olhar sobre tantos sinais de vida que emergem de nossas
presenças missionárias em diversas realidades, na certeza de que Ele
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caminha conosco e nos transforma no seu Amor. A partilha em grupo,
as ressonâncias no plenário e o congraçamento naquele que é um
grande sinal de confirmação de Deus para todas nós: a Beatificação de
Madre Assunta, me fizeram parar e acolher numa perspectiva de fé o
caminho de renovação pessoal e comunitária ao qual nos convida o
Capítulo.
Ir. Maria do Carmo dos Santos Gonçalves

Caminho de Esperança. Reunidas para o repasse do XIII Capítulo
Geral, sentimos o coração da Congregação das Irmãs Missionárias de
São Carlos Borromeo Scalabrinianas palpitar com renovada esperança,
quando nos foi apresentado o Documento Final do XIII Capítulo Geral.
Parafraseando Jo 4, 35: “Erguei os vossos olhos e vede os
campos: já estão dourados”, podemos dizer que os “campos dourados”
nos indicam um caminho certo e esperançoso de boa colheita, pois o
expressivo envolvimento das irmãs e o entusiasmo de todas, foi
percebido pelas irmãs expositoras dos temas e pela assembleia
participante, razão pela qual saímos fortalecidas, renovadas na
esperança e desejosas de assumirmos juntas a nossa vida religiosa
consagrada e missionária, olhando para frente, com fé, buscando juntas
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construir comunhão, testemunhando esperança e profecia, onde nos
encontrarmos, sendo Jesus Cristo o centro de nosso caminho de
esperança e de vida fraterna, imbuídas do espírito missionário
scalabriniano, para o bem da Congregação, da Igreja e do Reino de
Deus.
Ir. Elena Ferrarini
“Erguei os vossos olhos e olhai os campos” Jo.4.35. Convocadas
pela Superiora Provincial, no dia 1º de março, nos reunimos no
Instituto São Carlos, acolhidas com afeto fraterno por Irmã Marilúcia
Bresolin que, em suas palavras, enfatizou “Neste dia de repasse das
conclusões do XIII Capítulo Geral, sejamos todos ouvidos: nossa meta
principal é Jesus Cristo. Olhos fitos no Senhor Jesus.”
A espiritualização do momento teve como motivação o texto
evangélico do Bom Samaritano (Lc 10, 25-37). Momento de profunda
reflexão em que a mim mesma perguntei: Que Samaritana sou como
Missionária Carlista Scalabriniana?
As conclusões do Documento Final do XIII Capítulo Geral
foram repassadas com criatividade, objetividade e clareza pelas Irmãs
que participaram do mesmo.
As grandes linhas orientativas do Capítulo Geral:
• JESUS CRISTO - Razão do Ser da Vida Consagrada;
• MIGRANTES - Nossa finalidade específica;
• RELAÇÕES - Humanizar as relações fraternas;
• CULTURA VOCACIONAL - Construindo juntas uma cultura
vocacional e testemunho de alegria pelo dom do chamado;
• ORGANIZAÇÃO INTERNA - Olhar para o futuro e
prosseguir com confiança, coragem e inovação, “para novos
tempos, novas técnicas” e “ o mundo anda depressa e não podemos
parar”. D. João Batista Scalabrini.
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Outras decisões e disposições capitulares. Após o repasse, foi
encaminhado o trabalho em grupos para elaborar propostas em âmbito:
Província – Comunidade – Pessoal que após foram colocadas em
plenário.
O conteúdo é desafiador e
comprometedor. Portanto, cada uma
e
juntas
como
Província,
Comunidade e pessoalmente somos
convidadas a viver com entusiasmo,
responsabilidade e amor. Assim
concretizado teremos em nossa
querida Congregação um Novo
Pentecostes.
Maria Imaculada, nossa Padroeira, seja nossa força e bênção,
nesta caminhada.
Rendemos graças pedindo a Madre Assunta, nossa Cofundadora, no ano da Beatificação, as graças necessárias. Gratidão à
Direção Provincial e as Capitulares.
Ir. Jacira Onzi
Erguei os vossos olhos e vede os campos: já estão dourados
(Jo 4,35).
O encontro das irmãs para o repasse do XIII Capítulo Geral foi
especial porque, de maneira suave, e ao mesmo tempo comprometida,
pudemos perceber o quanto é importante valorizar a história construída
até agora e avançar em propostas conscientes, sem perder o essencial:
a centralidade em Jesus Cristo, é para Ele que precisamos voltar o
nosso olhar todos os dias. Todas nós, irmãs mscs, temos sede de
mudança, queremos acertar o passo e continuar a trilhar o caminho.
Pude perceber uma bonita disposição interna, manifestada, sobretudo,
no trabalho em grupo. Com isso se reacende uma nova aurora, uma
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nova esperança e coragem para confrontar a nova realidade que se
configura.
Ir. Nyzelle Dondé
Sou imensamente agradecida por ter participado ativamente do
encontro cujo objetivo foi o “Repasse do XIII Cap. Geral”.
A logomarca com seus símbolos suscitaram em mim o desejo
de reassumir com entusiasmo, alegria e determinação o caminho
presente, rumo ao futuro de Ir. Missionária de São Carlos Borromeo
Scalabriniana.
Os desafios que emanam do Documento Final, tão bem
apresentado por nossas Irmãs capitulares: Marilúcia Bresolin, Alda M.
Malvessi, Lucia Boniatti, Nelí Basso e Marileda Baggio, às quais fica
minha eterna gratidão, renovaram, em mim, em nós a esperança de
um futuro Congregacional promissor: Renovação espiritual e
apostólica dos membros e aumento de novas vocações.
Ver e sentir as Irmãs capitulares imbuídas de esperança,
entusiasmo ao nos comunicar o que foi sua experiência de Capítulo,
assim como a metodologia usada para o repasse do Documento Final
suscitou o desejo, a vontade de assumir, em primeira pessoa, os
desafios deste evento Congregacional:





Reencantar-me pela pessoa de Jesus Cristo;
Manter o foco do Carisma, com fidelidade criativa,
reassumindo com convicção o ser itinerante, em particular na
missão de formar as novas gerações;
Reassumir sempre mais o cultivo de relações fraternas, vivendo
a comunhão, nas e com as diferenças, como “dom,
espiritualidade e missão”;
Vocacionalizar todo o ser e o fazer;
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Empenhar-me, junto às demais, para que na reorganização da
comunidade, província, congregação se contemple estruturas
mais leves, flexíveis e ágeis e zelar para que as mesmas sejam
espaços, onde os gestos, as ações, o modo de conduzir, gere
vida, entusiasmo, alegria de viver nossa vida comunitária e
apostólica;
 Desenvolver, em especial com as noviças, um profundo sentido
de pertença em sua tríplice dimensão: a Jesus Cristo; a um
grupo (comunidade, província, congregação); a uma missão.
Ir. Zenaide Colle, mscs
Em Jesus Cristo, somos e podemos nos tornar sempre mais um
corpo em comunhão. (Cf Rom 12,5)
Conclusão
Do repasse, do estudo e do sugerido a ser vivido e atuado, fica,
no ânimo das participantes deste trabalho comprometedor uma
ressonância positiva a permitir-nos perceber um caminho renovador a
impulsionar para uma vivência sempre mais centrada em Cristo Jesus,
o móvel único a dar frutos de vida em todos os campos.
Confiantes na presença de Deus, roguemos suas graças e luzes
divinas a ajudarem a clarear as veredas escuras dos desafios a
enfrentar.
Que a Mãe Imaculada, nosso santo Protetor, bem-aventurado
Fundador e Cofundadores, sejam nossos poderosos intercessores junto
ao Senhor da Vida, para que nossa Província e Congregação revivam
na esperança, no testemunho, na profecia, o amor do Pai, junto aos
irmãos.
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Província Cristo Rei

“Uma Nova Aurora Congregacional”
“Nós queremos ir com vocês, porque ouvimos
que Deus está com vocês” (Zc 8,23).
No dia 08 de fevereiro de 2014, na Sede Provincial, em Porto
Alegre, RS, foi realizada uma reunião com a participação da Superiora
Provincial, Conselho e Irmãs da Província que participaram do XIII
Capítulo Geral, com a finalidade de programar a XXV Assembleia
Provincial, tendo como objetivo “preparar o repasse dos conteúdos do
Documento Final do XIII Capítulo Geral, bem como as decisões e
disposições do mesmo”.
O Documento Final do XIII Capítulo Geral, assim como as
outras Decisões e Disposições emanadas do mesmo, foram repassados
às Irmãs da Província Cristo Rei na XXV Assembleia Provincial,
realizada nos dias 03 a 05 de março de 2014, no Instituto São Carlos
em Passo Fundo, RS.
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Os enfoques principais dessa Assembléia foram: a) Repasse
dos conteúdos do XIII Capítulo Geral da Congregação, tornando
conhecido o Documento Final e as outras Decisões e Disposições desse
Capítulo Geral; b) Estudar, avaliar, celebrar e partilhar a vida da
Província com o objetivo
de “desencadear um
processo de conversão
pessoal, comunitário e
missionário a partir dos
cinco
temas
que
nortearão o sexênio 2013
- 2019: Jesus Cristo,
Migrantes,
Relações,
Cultura
Vocacional,
Organização Interna”.
Estes
temas
serão
retomados
e
aprofundados por ocasião
dos
seis
encontros
regionais no decorrer de
2014, refletidos nas
comunidades, e haverão de nortear os planos da província,
comunidades e pessoais, no sexênio. Também, serão fonte de
iluminação, reflexão e oração nos retiros interprovinciais das
províncias CR e IC, programados para 2014, com o tema
“reencantamento pela pessoa de Jesus Cristo, que ama, chama,
consagra e envia entre os migrantes”; c) Nesta XXV Assembleia
Provincial, deu-se especial atenção também à organização e
programação, a nível provincial, da Beatificação da Venerável Madre
Assunta Marchetti.
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A Superiora Provincial, Irmã Maria do Rosário Onzi e as
demais Irmãs Capitulares presentes na Assembleia e Ir. Carmem
Núncio, conselheira provincial, apresentaram os 5 temas: Jesus Cristo,
Migrantes, Relações, Cultura Vocacional, Organização Interna e as
demais Decisões e Disposições.
Os mesmos foram apresentados com dinâmica, criatividade,
simplicidade e leveza, favorecendo a participação das Irmãs presentes.
As apresentações dos conteúdos se deram através de leituras,
PowerPoint, questões referentes aos temas apresentados, cantos,
partilha em grupo, plenário das ressonâncias e síntese.
De acordo com a avaliação feita pelas 65 Irmãs participantes,

representando 30 comunidades da Província, o Documento Final do
XIII Capítulo Geral foi muito bem elaborado. Um Documento
acessível e prático para o estudo. O repasse dos conteúdos feito de
forma criativa, simples, dinâmica, objetiva, com leveza,
espontaneidade e sentido congregacional propiciou um clima de
acolhimento e participação, alegria e esperança. As Irmãs participantes
disseram que os temas foram bem apresentados, claros, atuais,
profundos, oportunos, com sequência e metodologia excelente para ser

IN CAMMINO

29

usada no repasse às Irmãs das comunidades que não puderam estar
presentes. Os trabalhos de grupos assumidos com muita disposição
pessoal, as ressonâncias de muitos desafios e compromissos.
Com estes eventos congregacionais: Capítulo Geral e a
Beatificação da Venerável Madre Assunta Marchetti reacende em cada
Irmã MSCS o desejo e a esperança de centralizar a vida em Jesus Cristo
Peregrino, pela causa dos migrantes e refugiados.

Seguem ressonâncias e testemunhos de Irmãs em relação ao repasse
do XIII Capítulo Geral:
A XXV Assembleia Provincial teve, como principal objetivo,
o repasse do XIII Capítulo Geral. As conclusões transmitidas com
ânimo renovado e convicções convincentes por parte das participantes
ao Capítulo e colaboradoras, fizeram-me sentir o repasse como uma
Jornada de Kairós Provincial. A cara nova do Documento Final já foi
uma bela surpresa, e seu conteúdo consistente e incisivo. Parece que o
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Espírito abanou fortemente nossas estruturas, esquemas e dormências.
O tema e lema já foram um convite excitante para um olhar novo.
Percebi, mais que outras vezes, talvez por estar mais à espera, a
importância de um Capítulo Geral, pois em nossa missão, no dia a dia
de nossas comunidades, são tantos os apelos e tarefas que, se não
estivermos com pé firme, levam-nos à dispersão e, distraidamente,
perdemos de vista o essencial e central que deve nortear nossa vida
scalabriniana, nossas ações, nossas escolhas, nosso ‘ser com’.
Este grande abano pôs a descoberto os elementos essenciais
que já constituem, em nossos documentos fontais, como que a espinha
dorsal que sustenta a nossa vida consagrada, carisma e missão: Jesus
Cristo, Migrantes, Relações, Cultura Vocacional e Organização
Interna.
A reflexão trouxe uma visão mais nítida de nossa realidade e
deixou-me muitos desafios:
1º - A cura de nossa anemia evangélica, para não mantermos Cristo
fora do centro;
2º- Maior consciência de que o migrante é o lugar teológico de nossa
missão e que devemos cuidar da fé e dos direitos;
3º - Sermos mulheres de comunhão, comunidades orantes e
missionárias;
4º - Sermos, permanentemente, Irmãs e Comunidades felizes pela
vocação, alegres e contagiantes.
5º - Que nossa Espiritualidade seja o colorido de nossos planos.
Nossas debilidades podem nos deprimir, mas anima-nos saber
que temos tudo para caminhar. É “só erguer os olhos e ver os campos”
(Jo 4,35). E, se formos santas, segundo Scalabrini, tudo florescerá em
nossas mãos.
Ir. Celide Therezinha Bom, mscs
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“Erguei vossos olhos e vede os campos: já estão dourados” (Jo 4,35).

Reunidas para o repasse do XIII Capítulo Geral, sentimos o vigor, a
renovada esperança no coração da Congregação das Irmãs
Missionárias Scalabrinianas. Tivemos a graça de nos reencontrar com
um significativo número de Irmãs para a apresentação do Documento
Final do XIII Capítulo Geral.
O tempo que estivemos reunidas para acolher o repasse do
Documento feito pela Superiora Provincial e Capitulares foi muito
especial porque, de uma maneira suave, dinâmica, participativa e ao
mesmo tempo comprometida, fortaleceu a unidade e uma maior busca
de comunhão. Renovamos a esperança e a coragem, e ao mesmo tempo
somos convidadas a dar vida a este Documento em todos os âmbitos
de nossa vida, pois é o resultado de um trabalho em equipe feita de
comunhão e responsabilidade.
E o desafio é de estarmos imbuídas da presença de Jesus Cristo,
para enfrentarmos os desafios que a missão nos apresenta, diante da
diminuição das vocações, da fragilidade nas relações fraternas, pois
acreditamos que o nosso porto seguro é somente Ele - Jesus Cristo.
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Para nós a Beatificação de Madre Assunta Marchetti veio
fortalecer ainda mais a fé na perspectiva da renovação da vida pessoal
e comunitária, no qual o Capítulo nos interpela ou convida. Somos
gratas a Deus e à Província por este grande e importante momento.
Ir. Rosani Carminatti mscs & Ir. Clarice T. Kafer, mscs
Velar e cuidar de mi Vida Consagrada MSCS. Permanece en
mi corazón, siempre después de encuentros, retiros, formación, repase
de Capítulos y otros, el firme propósito y lo que yo intento es vivir en
la vida cotidiana. Para mí, creo que el repase en Asamblea del XIII
Capítulo General ha renovado y animado mi vida y vocación, también
por el momento que estoy viviendo - nuevo envío.
Acogí con consentimiento la primera condición que se presenta
en el Documento final del XIII Capítulo General, que es base te todas
las otras cuatro. Tener, sentir y vivir a Jesucristo como el centro de mi
espiritualidad, vida y misión, como uno de los mayores desafíos, pero
sé que es lo que me hace fecunda en mi ser y en mi actuar,
especialmente cuando Jesús con firmeza, dedicación y amor me dice:
"Se quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígame!" (Mt. 16, 24). Sin
embargo, para poder ser señal y testimonio de la Cruz del Maestro, con
todo lo que implica, sentí que necesito ser fiel a la oración ante el
Santísimo; expresar en gestos concretos la acogida, el servicio y la
dedicación a los hermanos migrantes, con todo lo que solicitan para
que sean de verdad referencia y destinatarios de mi entrega vocacional;
y ser mujer sabia, simples, convicta para garantizar espacios de
relación fraterna que se multipliquen en gestos y acciones en el sentir
y vivir en comunidad.
Hna. Zeni Carminatti, mscs
A partir da significativa participação à XXV Assembleia
Provincial, a qual teve como objetivo o repasse do XIII Capítulo Geral,
percebo uma adesão, uma consciência maior de nosso compromisso
enquanto Irmãs MSCS, somos congregação antes de tudo com um
carisma específico para contribuir na Igreja no mundo de hoje, e
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depende de nossa fidelidade a este carisma a continuidade dessa
herança carismática confiada a nós por Scalabrini e nossos
cofundadores.

A Beatificação de Madre Assunta que acontecerá no dia 25 de outubro
de 2014 é motivo de grande alegria para todas nós!
A alegria, a gratidão e a esperança geradas pela beatificação de nossa
primeira Irmã MSCS, penso ser a maior ressonância do XIII Capítulo
Geral. Aqui nos encontramos todas: olhando para o testemunho desta
mulher, e nela reconhecemos que a fé consegue unir todos os temas:
Jesus Cristo, Migrantes, relações, cultura vocacional e organização
interna. O capítulo ressoa que estamos vivendo um marco em nossa
história como Congregação MSCS. Sinto, como tantas outras, que o
amanhecer está apontando, mas ainda precisamos vigiar juntas, para
discernir cada passo e assim seguirmos o justo caminho: o caminho do
serviço, da humildade, da comunhão, de um testemunho alegre. Seja o
seguimento de Jesus Cristo Peregrino Ressuscitado nossa inspiração.
Hna. Rozeli de Oliveira, mscs
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Provincia San Giuseppe

“Cammino con Maria... reincantamento per Gesù Cristo”
La trasmissione dei contenuti del XIII Capitolo Generale alle
Suore della Provincia è avvenuta durante la XII Assemblea Provinciale
a Piacenza dal 27 al 30 dicembre 2013.

Secondo la metodologia suggeritaci in Capitolo siamo partite
dalla condivisione della nostra esperienza, come tempo speciale di
gioia, di condivisione del carisma e della vita quotidiana iniziato già
nello splendore della Messa di apertura celebrata al Santuario
Nazionale di Aparecida. Avere avuto la possibilità di Celebrare in
quello spazio “unico” della Sala del Cenacolo, creato apposta per la
visita di Papi e strutturato come un Cenacolo nello spazio posteriore
alla nicchia che contiene la statua della Madonna Aparecida. Intorno a
lei i dipinti degli Apostoli, compreso San Paolo, tutti con il simbolo
che li identifica per la loro caratteristica vocazionale. Lì Maria ha preso
in mano il nostro Capitolo e lo ha fatto lievitare. Tutto questo è stato
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raccontato alla Suore per la freschezza e la profondità che ha operato
in ciascuna di noi. Altri elementi molto importanti: la scelta strategica
di puntare, come Capitolo, su degli Orizzonti e la sicurezza nella
conduzione da parte di Sr. Micheline, la nostra facilitatrice. Abbiamo
condiviso pure che il Capitolo è stato un tempo di grazia, perché ha
favorito il tempo per la riflessione personale e la preghiera con il valido
supporto dell’animatrice liturgica.
Durante la XII Assemblea Provinciale abbiamo voluto dare
particolare risalto all’esperienza della Lectio e alla Cultura
Vocazionale oltre che alla trasmissione dei contenuti del XIII Capitolo
Generale, utilizzando una metodologia partecipativa. Il 27 dicembre le
Suore delle comunità dell’Europa sono giunte a Piacenza per il
consueto incontro di formazione e in pomeriggio ha avuto luogo
l’apertura ufficiale della XII Assemblea Provinciale.

La mattina del 28 dicembre è stata animata dalla Lectio divina
sulla Comunità di Betania come proposto dal fratello Ignacio Nestor
Egtes durante le giornate di preparazione al Capitolo. Ci preme capire
la sopravvivenza e il futuro della comunità che, nella figura di Lazzaro
è morta. Le due donne della comunità di Betania, sorelle di Lazzaro, si
rendono conto che il problema non è la perdita del fratello, ma il fatto
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che la comunità aveva perso Gesù. Una volta ritrovato fanno lo stesso
lamento in forma esclamativa: Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto! Perché il fratello torni in vita, al di là della
presenza di Gesù e della sua parola: "Lazzaro, vieni fuori", è necessario
anche il coinvolgimento della comunità che deve partecipare nel
"togliere la pietra", "slegare le bende" per lasciate Lazzaro camminare
liberamente.
Anche l’Assemblea Provinciale ha poi voluto mettersi in
“Cammino con Maria”. Nel pomeriggio del giorno 28 le Suore hanno
partecipato con molta gioia al Pellegrinaggio Mariano di Bettola –
Piacenza, per affidare tutto il processo di rinnovamento personale,
comunitario e provinciale a Maria. Un modo per ripercorrere gli
itinerari Scalabriniani, poiché la prima pietra di questo Santuario l’ha
posta proprio il Beato Scalabrini, che come dicono gli storici, aveva
progettato di edificare su questo colle anche un Seminario. Così a
Maria abbiamo affidato proprio tutto: in particolare il ritorno alle
origini della nostra vocazione con il “reincantamento per Gesù Cristo”
e la necessità di aiutarci comunitariamente a “liberarci dalle bende”
che ci impediscono un movimento più coraggioso in ambito pastorale.
Capire e voler credere che è tempo di alzare gli occhi e guardare i
campi che già biondeggiano, ci ha trasmesso molta fiducia. Non si
tratta di una lettura positivistica di comodo, è la forza della Parola che
opera e apre alla profezia e alla speranza. Abbiamo capito che questa
testimonianza nuova, questa forte speranza e profezia è da condividere
per e con i migranti, i nostri destinatari, espressione del volto di Gesù
tra noi oggi.
La giornata del 29 dicembre è stata vissuta all’insegna
dell’approfondimento della Cultura Vocazionale, con la presenza dei
laici Missionari Scalabriniani. Animatrice della giornata Sr. Analita
Candaten in collaborazione con le Suore della Provincia, attraverso
lavori di gruppo. Il 30 dicembre rielaborazione del “Sogno” a partire
dagli orientamenti e dai mezzi. Tappe concrete di pianificazione: per
IN CAMMINO

37

la nostra riqualificazione personale, nella nostra missio con i migranti,
per le comunità della Provincia. La Superiora Provinciale Sr. Lina
Guzzo, ha voluto far dono a tutte le suore dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium di Papa Francesco perché anche questo strumento
di straordinaria chiarezza evangelica, porti in ogni Suora e nelle
singole comunità la speranza che irrompe dalla gioia, tipica della
Pasqua. Le giornate sono state vissute valorizzando il metodo
interattivo, nella lectio, nella trasmissione dei contenuti e degli
orizzonti. Il lavoro dettagliato degli Organismi Provinciali ha saputo
dare suggerimenti concreti per riportare nel quotidiano le linee guida
sulla centralità di Gesù Cristo, la condivisione in comunità della
propria esperienza di fede, la Creazione della Cultura Vocazionale, la
disponibilità di Suore per la costituzione di un’equipe itinerante per far
fronte a nuove situazioni di emergenza migratoria. Si è riconfermato
l’impegno a: creare spazio per l’accoglienza di migranti e rifugiati
nelle nostre strutture, e valorizzare laici - volontari nelle nostre case.
Tutto questo si è potuto realizzare con ordine grazie alla collaborazione
di un’equipe tecnica e una liturgica sempre molto attenta e precisa
nelle proposte. L’Assemblea si conclude il 30 dicembre con una
liturgia solenne e la rinnovazione dei voti.
Un tempo privilegiato è stato dedicato nei giorni seguenti alla
riflessione sulla Beatificazione di Madre Assunta, soprattutto per
quanto riguarda l’animazione nella sua terra natale. Ci è sembrato di
cogliere che a Camariore lo Spirito ci chieda di mettere in risalto la
risposta vocazionale di Madre Assunta, il suo vissuto in una Santità del
quotidiano che l’avvicina maggiormente alla gente e che può divenire,
ancora oggi, proposta per nuove vocazioni per il nostro Istituto.
Offriamo la nostra collaborazione al Governo Generale.
Come Consiglio Provinciale abbiamo voluto continuare
l’approfondimento dei contenuti del Capitolo e delle sue sfide,
attraverso incontri di pianificazione con la consulenza di Sr.
Micheline.
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Icona della comunità di Betania, Marco Rupnik

Provincia de Nossa Senhora de Fatima

"Ultrapassam a pessoa em direção a novos horizontes”
Plenificadas do espírito do retiro anual, feito recentemente, as
irmãs da PNSF, sob a direção de Irmã Marciana Zambiasi, Superiora
Provincial, acolheram, com entusiasmo, o encontro de três dias de
formação, realizada na Sede Provincial.
O programa formativo deste encontro, organizado para os dias
06 a 08 de abril, teve como tema as ressonâncias do XIII Capítulo
Geral e teve a participação de 16 irmãs, entre elas, as noviças. Iniciouse com a celebração da Santa Missa, seguida de leitura pessoal e
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reflexão sobre o documento e, após, uma apresentação em power point
e de uma explicação dos conteúdos pela superiora provincial,
concluindo com comentários, observações e sugestões das
participantes ao encontro.
A introdução do documento, a qual ilustra o significado do
sexênio 2013-2019, ocasionou observações muito positivas das irmãs;
assim comentaram sobre o desenho, sua cor e o seu valor artístico: “são
bonitos e contêm belas formas; ultrapassam a pessoa em direção a
novos horizontes; o hoje da nossa história nos motiva à uma ação de
transformação e a uma chamada à mudança radical de vida, na
centralidade da pessoa de Jesus Cristo”.
O reencantamento por Jesus Cristo, como chamado a um espírito
profético, provocou nas participantes ideias elevadas; as mesmas
sugeriram: “retiros com o tema Jesus Cristo e ao retorno ao primeiro
amor”; “necessidade de crescimento junto, em comunhão,
particularmente
na
vida
de
comunidade”;
“importância de
ter um momento
de partilha mais
profunda
das
experiências de
vida,
na
comunidade e
pessoal”;
“criatividade na
oração, a Lectio Divina como momento de oração de encontro com
Cristo e o caminho de vida espiritual de cada irmã da comunidade”;
reler temas de espiritualidade que se referem às normas constitucionais
e à vida de Madre Assunta e de Padre José Marchetti”.
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A superiora provincial informou sobre o programa de
beatificação de Madre Assunta Marchetti no Brasil, evidenciando as
datas de 24 a 26 de outubro como momentos essenciais da celebração
e sobre os Retiros Mensais, com o tema sobre as virtudes heroicas de
Madre Assunta, junto ao pedido de intensificar a celebração do dia
primeiro de julho, data de seu retorno ao céu.

Foram discutidas, para serem reelaboradas, as resoluções sobre
a presença das Irmãs MSCS entre os migrantes. “Já tinha sido feito
conforme as resoluções anteriores, mas não plenamente cumpridas”;
“dar vida a um único plano congregacional é um ideal para estabelecer
uma forte ação colaborativa na migração”. Neste sentido, foi
evidenciado um ativo espírito de colaboração entre as Irmãs do Brasil
e a Província Nossa Senhora de Fátima. Há necessidade de ações no
campo da justiça social a favor dos migrantes, especialmente nos
Estados Unidos, para fazer pressão sobre os legisladores para uma
justa reforma da lei da imigração; é preciso reforçar as relações e as
conexões de rede com outras ONGs e outras instituições que trabalham
para os migrantes.
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As relações comunitárias e os interesses foram reconhecidos
pelas irmãs como um “problema persistente que precisa ser afrontado,
cuja solução poderá necessitar de intervenções externas”.
Segundo a afirmação de uma irmã, “a capacidade de
administrar o conflito é reforçada por uma intensa participação e com
o diálogo, em espírito de humildade”. Uma das irmãs apresentou um
processo para mediar e administra os conflitos em toda a Província,
recebendo o reconhecimento e apreciação de todas as presentes.
Quanto à cultura
vocacional, as observações
foram abertas e expressas.
“A cultura vocacional, a
nossa vida, a nossa missão,
a
nossa
presença
demonstram aos outros que
Cristo está presente em nós;
ir ao encontro das pessoas,
dos jovens, da família, sair
ao campo aberto para ser
alegres testemunhas do
amor de Cristo; aquelas que não podem sair, podem intensificar a
oração em comunidade por intercessão de Madre Assunta”; a maior
parte das vocações vêm de presenças em missões”; “os jovens se
interessam muito pelos numerosos movimentos da Igreja, a vida
religiosa é só um desses, e a medida não deve ser a quantidade, mas a
qualidade daqueles que respondem à chamada”; “o uso positivo da
tecnologia e uma comunidade acolhedora podem convidar aquelas que
percebem em si a vocação para seguir Jesus Cristo na vida
consagrada”. Outros meios que podem ser propostos para este fim:
convidá-las para participarem de celebrações com as Irmãs, animandoas a fazer parte dos momentos de oração e dos dias de festa; intensificar
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a animação vocacional e a presença das Irmãs entre as jovens
interessadas a responder ao chamado à vida religiosa.
A última e melhor notícia do XIII Capítulo Geral foi a referente
à organização interna. Foi bem acolhido o estudo sobre as necessidades
da missão em relação à atual estrutura, junto à particular atenção a
algumas regiões, como a Ásia e a África, para uma maior visibilidade
do carisma e maior número de vocações. As Irmãs estão
particularmente interessadas quanto ao plano de ação para toda a
Congregação e as noviças gostaram do item do plano do Governo
Geral que “após a profissão perpétua envia as Irmãs para onde a
Congregação tem necessidade delas”.
Concluindo, as seguintes são as ressonâncias das Irmãs sobre o
Documento Final e Outras Decisões do XIII Capítulo Geral:
- O Documento Final, em geral, foi muito bem feito, e compete a
nós colocá-lo em prática;
- São muitos os desafios apresentados no Documento;
- O Documento expressa clareza e criatividade; foi iluminado pelo
Espírito Santo;
- A grande novidade do Documento é a Organização Interna;
- Em geral, foi avaliado de modo positivo: o conteúdo, enquanto
documento do Capítulo Geral, a reciprocidade entre as imagens e as
fotografias, os aspectos técnicos e os conteúdos, embora as fotos
poderiam ter sido usadas de maneira mais discreta;
- Na logomarca, o globo poderia ser um pouco menor, para deixar
mais visíveis os braços da cruz, porém, no geral é uma bonita
logomarca;
- O Documento é apresentado de maneira precisa e sintética, e as
imagens ajudam a leitura;
- A tecnologia utilizada para enviar o Documento às Irmãs da
Província foi boa, porque facilitou a participação ativa e uma melhor
compreensão do conteúdo;
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- As implicações do Documento para aquelas que vivem fora da
vida consagrada, à Congregação mscs compete – para uma sua maior
assimilação – a gestão de aspetos práticos e estruturais, provocando
uma internalização dos valores evangélicos que, talvez, será mais lenta
e difícil.
- O documento é muito bom e os conteúdos foram,
verdadeiramente, apreciados. É muito bem feito e contém muito
alimento para a nossa mente.
- Sou muito reconhecida e tenho apreciado o duro trabalho das
Irmãs do Capítulo, as quais produziram este Documento que nos
ajudará a sermos autênticas missionárias scalabrinianas. Espero ser
melhor como irmã scalabriniana consagrada e missionária.
Um próximo aprofundamento do Documento do Capítulo será
feito na Ásia, por ocasião da visita da Superiora Provincial naquela
região da Província, em abril e maio do corrente ano. Também o
segundo retiro anual, que acontecerá em junho de 2014, será concluído
com a formação sobre as resoluções do XIII Capítulo Geral.
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Peregrinação das Irmãs Junioristas aos lugares
scalabrinianos:
Piacenza, Fino Mornasco, Como, Milão, Arona e Ilhas Borromeas, Gênova e Rivergaro
Acolhida e soggiorno a Piacenza
Oito de Abril de 2014, na sede da Província San Giuseppe,
Piacenza, iniciou oficialmente a Peregrinação aos Lugares
Scalabrinianos (08-14 de Abril). A Superiora Provincial, Irmã Lina
Guzzo e as irmãs da comunidade acolheram Irmã Ana Paula Rocha,
responsável do Juniorato Congregacional e as irmãs junioristas: Judith
de Jesus Ortiz, Jucelaine Aparecida Soares, Luciana Rodrigues da
Silva, Maria Grace Lovendino Mirabel, Mirela Jaku e desejou, em
nome da Superiora Geral, um frutuoso caminho.
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O jeito scalabriniano de acolher das irmãs marcou as peregrinas
como se fosse o mesmo Fundador, Beato João Batista Scalabrini que,
ora, estava acolhendo-as. Os gestos de acolhida de cada irmã,
especialmente aquelas da enfermaria, reforçaram que a hospitalidade
alarga o coração, o espaço da tenda e presença divina nos diversos
caminhos humanos.
O espaço da casa é marcado pelos elementos que compõem a
história, a espiritualidade do carisma scalabriniano e a fundação da
Província São José. A visita ao Museu permitiu a leitura de algumas
cartas pastorais de Scalabrini, repassar o catecismo e apreciar os
objetos que pertenciam ao Fundador. É um espaço que possibilita
recuperar a memória histórica e reforçar, na atualidade, um significado
sempre crescente do espírito scalabriniano, a fim de servir a missão
com maior entusiasmo.
Em nosso itinerário, sugerimos os lugares em que iríamos
celebrar a Eucaristia como espaço privilegiado para acolher e viver o
mistério. Durante o percurso de viagem, as irmãs junioristas, com
leituras bíblicas e carismáticas, orações marianas e cantos, nos
introduziam na dinâmica da peregrinação. Era colocado em relevo a
importância e o significado da peregrinação no contexto da nossa vida
e missão, especialmente recordando que a história da humanidade é
marcada de peregrinações e, no sentido religioso, testemunha o modo
particular do caminhar que fundamenta a sua razão de ser na busca de
uma experiência espiritual; basta pensar alguns versículos do livro dos
Cânticos dos Cânticos, onde vem descrito à imagem da esposa que
busca o amado. Quanto é necessário ao homem caminhar nas estradas
do mundo e nas veredas da história e amadurecer a fé que Jesus indica
como a meta última e essencial de cada busca humana.
Em Piacenza, diante da urna do Beato Scalabrini, as peregrinas
viveram um momento forte da sua vida e vocação, rezaram pelas
intenções particulares da Congregação e pela vida de cada irmã,
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formanda, leigo e migrante que vivem a experiência de migração. Na
Catedral, onde Scalabrini foi bispo (1876-1905), Padre Anselmo
explicou cada detalhe e recordou que foi esta Igreja que Scalabrini
prometeu servir até o dia de sua morte. Nesta mesma jornada,
visitamos a Basílica de S. Savino e de S. Antonino, onde foram
enviado os dois primeiros missionários Scalabrinianos (1887) e a casa
madre com a Igreja de São Carlos com a guia de P. Stelio Fongaro, cs.
Outro momento forte foi à
visita a Capela Episcopal,
reconhecida pelas irmãs
scalabrinianas como Capela
do Envio. Recordando as
primeiras
missionárias
Scalabrinianas que foram
enviadas em missão, as
peregrinas renovaram os
votos religiosos e foram
recebidas por Mons. Gianni
Ambrosio,
Bispo
de
Piacenza, que as presenteou
com a carta Pastoral
intitulada “Gli occhi si
aprirono e lo riconobbero”.
Nesses lugares da nossa “memoria histórica”, encontramos
diversas características que fazem parte da espiritualidade e atenção
voltada ao migrante, especialmente os mais pobres. A capacidade
organizativa e acolhedora de Irmã Marina Milani, do grupo de leigos
e voluntários no centro de Migrantes “Scalabrini”- Piacenza demonstra o modo de fazer-se migrante com os migrantes e o desejo
de caminhar junto com os últimos na defesa dos valores humanos,
culturais e religiosos.
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Santuários Scalabrinianos
Santuário é o nome dado a cada lugar visitado pelas peregrinas,
marcado pela presença de Deus que atuou na história através do

Patrono e Fundador e o legado, deixado por eles, da singular presença
Mariana que os acompanharam nas mais variadas “estações de Milão”.
O santuário continua, ainda hoje, a representar um lugar privilegiado
em que o homem, peregrino sobre a terra, possa fazer a experiência da
presença amorosa e salvadora de Deus. Os diversos santuários de Fino
Mornasco - casa natal de João Batista Scalabrini; Igreja paroquial onde
foi batizado; Como - Seminário de Santo Abbondio, o qual Scalabrini
foi aluno, professor e reitor; Igreja de S. Bartolomeo, onde Scalabrini
foi Pároco durante 5 anos; Milão - o “Duomo” com a urna do nosso
Protetor São Carlos; A Estação Central, onde Scalabrini, vendo os
migrantes, decidiu dar vida a sua obra missionária; Arona e Isolas
Borromeas - onde nasceu S. Carlos Borromeo e iniciou seu caminho
eclesiástico, simbolizam que quanto mais se tornam áridos os sulcos
de nossa estrada, do caminho de nossa vida, mais cresce, ainda mais,
o desejo e o fascínio de chegar lá onde a terra é fértil.
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Um
particular aceno a
grandiosa Estação
Milão, que ainda
hoje, na história,
continua sendo um
lugar de passagem e
onde há muitos
migrantes
espalhados na praça
frontal da estação.
Ao ver o rosto e as humilhações sofridas pelos migrantes, reportou-nos
aos sentimentos vividos pelo mesmo Fundador e, hoje, podemos dizer
que são homens e mulheres de muitas províncias do mundo e que não
sabem para onde andar... A experiência de ouvir alguns migrantes nos
fez refletir o rosto escondido de Deus que, muitas vezes, o migrante
não reconhece, mas conhece muito bem a própria solidão, seus
próprios limites e sente a necessidade de alguém que o escute para
exprimir seu desejo mais profundo. Este é o atual lugar teológico
scalabriniano que, na diversidade de cultura, língua, religiosidade e
costume, constitue um lugar e um tempo do espírito para reconhecer e
expressar essa profunda necessidade de encontrar-se com Deus,
conservar a fé, a cultura e a identidade cristã.
O último santuário visitado pelas peregrinas foi a cidade de
Gênova, com as suas mais variadas expressões culturais. Na via
principal do Porto se caminha sobre um grande mercado livre onde os
protagonistas são os migrantes, os quais nos recorda o salmista “do
trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz”
(Sl.128,2) .Visitamos o Galata Museo del Mare que compõe um
grande painel de como a migração influenciou a história italiana. O
terceiro andar deste museu é dedicado a Memória e Migração, onde
são os migrantes que contam a experiência do século XIX, mas
também as histórias dos novos imigrantes, porque ao interno das suas
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experiências tem um universo do que significa, verdadeiramente,
deixar o próprio país e construir uma pátria em outro lugar.
No retorno a Piacenza, visitamos também o Santuário della Madonna
delle Grazie, de Rivergaro, momento singular de recolhimento que
exprimiu um “caminho juntas” para andar em direção a Cristo. As
peregrinas manifestaram uma imensa gratidão a Deus, a família
scalabriniana o dom recebido nestes dias. Junto aos padres
scalabrinianos, partilharam a intensa experiência espiritual feita e a
esperança que essa possa se tornar dom também às outras irmãs e aos
migrantes.

Considerações
Participar da experiência do Projeto do Juniorato Congregacional, em
Roma, possibilita a cada irmã juniorista preparar-se para a Profissão
Perpétua aproximando-se da fonte da espiritualidade scalabriniana,
através dos lugares scalabrinianos e de tantos testemunhos de irmãs,
padres e leigos que animaram a nossa vocação missionária
scalabrinianas, na Igreja.
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A peregrinação se
conclui a Casaliggio di
Gragnano, com um
empenho
de
reelaboração
e
renovação da própria
experiência de fé, para
o
crescimento
humano,
espiritual,
vocacional
e
carismático. Mais uma
vez, o jeito próprio de
ser das irmãs desta
Província nos fez refletir. Com o olhar que desarma, colocou-nos
diante do mistério de maneira simples e verdadeira. Ajudou-nos a
avaliar e dar um significado novo à palavra fé e fidelidade que, se
vividas por completo, preenche a alma de esperança. Foi possível
observar, entre as peregrinas, uma atmosfera de alegria, serenidade e
gratidão; e entre as irmãs, uma grande dignidade no modo de viver,
oferecendo o cotidiano, com suas dores e alegrias, ao Beato Scalabrini
e a Virgem Maria.
Quando o dom de Deus é grande, brota o desejo de fazer festa, pois
reconhecemos que Deus falou em nosso coração através de tantos
testemunhos que permanecem na história. Deus nos guiou neste
caminho e nos fez ver a beleza de ser uma missionária scalabriniana
com e para os migrantes. Nosso agradecimento, na pessoa da Superiora
Geral, Neusa de Fátima Mariano, a todas as irmãs da Congregação,
especialmente as irmãs da Província San Giuseppe pela generosa
contribuição neste processo formativo.
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Destacamos o que cada peregrina
viveu e partilhou:

“Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele
exultemos!” (Sl 118,24) As palavras do salmista expressam à
alegria e gratidão a Deus pelas maravilhosas que Ele opera no
hoje de nossa vida e história. Com esses sentimentos é que a
peregrinação foi especial na minha vida e caminhada
vocacional. Tive a graça de conhecer as fontes congregacionais,
lugares estes que marcam a presença e santidade do Beato João
Batista Scalabrini e São Carlos Borromeo. Ao sair de Roma,
coloquei uma intenção particular para essa peregrinação: Rezar
pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo, Scalabrinianas, de modo particular, pelas vocações.
Foi significativo visitar as cidades onde nasceu, viveu e morreu
o Beato Scalabrini, mas o tocante foi sentir a profecia de
Scalabrini que perdura no tempo. A paróquia de São Bartolomeu
em Como é marcada por um contexto significativo de imigração
e o pároco dá um testemunho significativo de acolhida e inclusão
dos mesmos na dinâmica eclesial. Essa realidade me convoca a
aprofundar o carisma, a alargar nas dimensões da acolhida, da
itinerância e de viver a comunhão na diversidade. Sinto-me, a
partir dessas experiências, mais comprometida com o legado que
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nos deixaram Scalabrini e São Carlos, no que concerne ao
desprendimento dos bens materiais para viver a fé encarnada na
realidade sofrida do povo de Deus. Que São Carlos Borromeo e
o Beato João Batista Scalabrini interceda a Deus Trindade para
sermos fiéis à vocação scalabriniana de seguir Jesus Cristo
servindo-O com amor sendo migrante com os migrantes”.
(Ir.Luciana R.da Silva).
“La mia pellegrinazione e stato un momento di rivivere il
Carisma con profondità, sia nell’ambito formativo sia come
missionaria e sia come consacrata. Ho scoperta l’entusiasmo e
l’amore che il Beato Scalabrini ha lasciato nella sua città natale,
nella diocesi come Vescovo e ancora di più nelle parrocchie dove
ha svolta la sua missione come sacerdote.
Nella visita a San Carlo in Duomo di Milano, ho presso più a
cuore il nostro stemma “Humilitas” come lui aveva vissuto e
come io oggi lo devo vivere, nel mio tempo, nella mia missione
dove mi trovo e nella comunità dove vivo. E un rivedere la mia
vita come scalabriniana più da vicino con chi mi circonda, la
peste che era nel tempo di San Carlo, oggi è la solitudine delle
persone, la morte di tanti migranti, quelli senza lavoro, senza
casa, senza dignità... e
per la strada abbiamo
incontrato tanti nostri
fratelli migranti, dove il
nostro carisma si rivede
ancora di più e si
conferma nella fede,
nella
carità
e
nell’amore. Ho potuto
collegare ancora di più
le devozione di San
Carlo fatte sue anche da
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parte di Scalabrini che è, l’amore all’Eucaristia, la Croce e la
devozione Mariana. Il pellegrinaggio rafforza di più la nostra
identità come suore Scalabriniane e come pellegrine in questa
terra, dove la speranza della vera terra ci aspetta in altro mondo,
e che è quella dell’unione con Dio”. (Sr.Mirela Jaku).
“A experiência da peregrinação foi um momento de bênçãos,
pois percorrendo os lugares onde nasceram e viveram São
Carlos Borromeo e o Beato Fundador João Batista Scalabrini foi
possível reviver, na memória, a história, vocação e missão de
cada um deles como uma preciosidade emanada de graças.
Destaco dois momentos fortes da peregrinação: primeiro a visita
à urna do Beato Scalabrini que suscitou em meu coração uma
emoção forte, acompanhada de gratidão e alegria. Depois, a
Capela onde as Primeiras Irmãs (Carolina Marchetti, Assunta
Marchetti, Angela Larini e Maria Franceschini) fizeram os votos
e deu-se o início da nossa Congregação. Naquele momento,
somente agradeci pelo dom da vida dessas Irmãs e o sim dado a
Deus na fé e na esperança à missão de cuidar dos órfãos e
abandonados em terra estrangeira (brasileira). Portanto, a
maior riqueza que temos na vida é o amor, a generosidade e a
humildade, pois ao
ver várias vezes o
brasão Humilitas
nas
ilhas
Borromeas
me
recordava à frase
de Jesus: “Eu vim
para servir e não
para ser servido.”
(Mt. 20,28). Que o
bom Deus nos
conceda a graça de vivermos nossa consagração com um espírito
serviçal e caridoso”. (Ir. Jucelaine A. Soares)
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“When I was a Postulant attending a seminar regarding
migration, one of the participant Priest who was a Formator of
Seminarians in a Diocese have shared to me that in order to
better understand a candidate or a Formand, it is needed to visit
his/her home or family. For me at that time, that Priest really
makes sense in order to understand a person deeper.Those words
that I have heard before becomes more striking to me when I was
fortunate or I would rather say blessed enough to know more our
Founder, Blessed Scalabrini by visiting the place where he was
born, grew up and built the dreams not only for himself but most
especially for other people. It was a touching moment for me to
arrive in the place where once upon a time, a man of faith, a man
of hope and a man of courage to make a difference was raised to
become a seed to be sprouted so that others in the future will ripe
its richness and fullness. It was an intense feeling of connection
between me and our Founder that after I stepped my foot on the
ground entering the front yard of his former home, there was
something within me that was filled with joy and unexplainable
feeling that I never felt before during my other visits with the
places of other Saints before. With great feeling I exclaimed to
myself “Bishop Scalabrini, siamo qui”. At that moment, I really
felt that truly, Scalabrini is not only our Founder but most
especially our father that even if his generation and our recent
time did not meet, his spirit still remains and will continue to be
with us, to guide and inspire us”. (Sr. Maria Grace Mirabel)
“Fueron muchas las emociones vividas en esta bella oportunidad
que nos fue regalada, pero hay algunas experiencias que se
destacan de modo especial que tocaron mi corazón y marcaron
mis pensamientos e ideas hasta llevarme a pensar de un modo
diferente. La visita a la tumba del Scalabrini fue la experiencia
que más me conmovió. Una experiencia que me movió en lo más
íntimo del alma, saberme tan cerca de mi fundador, un hombre
IN CAMMINO

57

que ha marcado la historia con su simplicidad. Esta relación con
el Scalabrini, no el de los libros, no el que otros dicen, sino el de
la historia, de mi alma, de mi experiencia personal, de mi
corazón, mi amor. Esta primera visita me hizo cambiar algunos
esquemas mentales que traía conmigo, mi modo de ver y creer
ciertas cosas. Este encuentro entre Scalabrini y yo, me hizo sentir
como en casa, hija, amada, perdonada. Esa sensación de
"inexplicable de es mi papá”. Sólo la emoción traducida en
lágrimas puede expresar esta experiencia demasiado personal e
íntima para ser transmitida en la totalidad de los sentimientos.
Todas estas experiencias junto al pensamiento y la persona de
Scalabrini, recibieron una cierta confirmación de su propio
sueño en la visita al museo Galata de Génova, más que un museo
vi y oí una sociedad que comienza a leer su historia y la realidad
de una manera diferente. Una sociedad que busca crear
conciencia y sensibilizarse a si misma a través de una mirada a
la realidad verdadera, sin esconderse detrás las paredes del
prejuicio, una sociedad que comienza a despertar, que se deja
provocar. Mirar fijamente a este museo para mí fue una
experiencia de cuestionamiento sobre mis muros y mis
prejuicios, sobre mis pensamientos y mi mente cerrada a todo lo
que representa Europa. También me hizo pensar en mi necesidad
de comenzar a ver con esperanza, alegría y todo lo que en gestos
pequeños y poco a poco se va creando, se va realizando: una
sociedad universal que acoge todos, como soñaba Scalabrini.
Los largos cordones de migrantes encontrados a largos de los
caminos recorridos en esos días me confirma que todavía hoy
Dios nos habla a través de Scalabrini en el migrante. Esta
peregrinación me ha confirmado muchas cosas que desde hace
tiempo traigo en mi corazón, la necesidad de encontrar mi modo
correcto de ser scalabriniana, de comprender la migración y ló
más importante, mi modo de relacionarse con los migrantes.
También fue una oportunidad preciosísima para pedir perdón a
Scalabrini por mis muchas infidelidades y traiciones al carisma
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por él legado. Fueron muchos los apelos durante la
peregrinación y delante de toda esta diversidad de cultura, de
lengua, de religión encontradas en nuestros recorridos por los
lugares de la Congregación, pero uno me que me quedó fijo en
la cabeza y en el corazón: ¿Qué haces tú por ellos? ¿Al igual que
Scalabrini como puedo yo, hoy responder a la realidad de tantos
migrantes que aun son marginalizados y despreciados?”.
(Ir.Judith J.Ortiz)
Por: Irmã Ana Paula Rocha, mscs
Responsável pelas Irmãs Junioristas
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Camaiore Terra di Santi
Incontri di preparazione alla Celebrazione della Beatificazione
della nostra Co-fondatrice M. Assunta Marchetti,
2 e 3 marzo 2014 (por Ir. Giuliana M. Bosini)

Percorrere le strade di Camaiore è davvero fare esperienza di santità.
Una santità vicina alla gente. Su ogni porta il Comune ha fatto apporre
il “monogramma di Cristo" IHS di san Bernardino da Siena. Nel 1424
il santo predicò nella cittadina toscana invitando la popolazione ad
apporre il cristogramma sulle proprie case per tenere lontana la peste.
Il culto dura tuttora: pensiamo ad esempio che la festa patronale di
Camaiore, istituita il 14 giugno del 1528, è dedicata al Santissimo
Nome di Gesù e ogni anno il primo giorno di giugno il trigramma viene
decorato con ghirlande.

Camaiore è molto affezionata ai suoi santi. Sr. Laura Bondi , con i
suoi scritti, ha contribuito notevolmente a mettere in luce la vita e le
virtù della nostra carissima Madre Assunta e percepiamo nell’oggi, la
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gioia immensa e il
grande orgoglio di
avere una loro
concittadina
prossima
alla
Beatificazione.

Per il giorno 25 ottobre, giorno della
Beatificazione di M. Assunta, che avverrà
alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno
quali possibilità ci sono per la
trasmissione della S. Messa, via satellite
oppure in differita, in modo che
attraverso le tv locali in ogni casa possa
essere seguita la celebrazione eucaristica

Il 3 marzo presso gli
uffici parrocchiali
della
Collegiata
Maria Assunta, in
Camaiore abbiamo
avuto un incontro
importante
di
programmazione.
Presenti il parroco Mons. Damiano Pacini, Mons. Lelio Pollastrini già
priore di Camaiore, il cappellano don Andrea Ghiselli, il dott. Andrea
Roncoli Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Camaiore, il
Cav. Franco Della Latta direttore del Coro “Madre Assunta Marchetti”
di Camaiore, Sr. Laura Bondi, Sr. Jucelia Dall Bello, Sr. Lina Guzzo e
Sr. Giuliana M. Bosini.
Con molta gioia il parroco ha condiviso ciò che Camaiore ha già messo
il luce della Santità di Madre Assunta. Nel paese natale di M. Assunta,
Lombrici, la parrocchia ha voluto dedicare a Madre Assunta e a P.
Giuseppe Marchetti un museo con ricordi, foto di famiglia e foto della
vita in Brasile di Madre Assunta. Il museo è nella canonica di
Lombrici, completamente ristrutturata e messa a nostra disposizione.
È stata costituita una cooperativa chiamata “mille fiori” affidata al
Patrocinio di Madre Assunta. Il parroco sottolinea che la fondazione
della cooperativa coincide provvidenzialmente con il giorno in cui è
stato riconosciuto l’autenticità del presunto miracolo attribuito a
Madre Assunta: il 9 febbraio 2013. Il patrocinio di M. Assunta si è
espresso in forma prodigiosa già tre volte con la cooperativa: evitando
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un pericoloso incendio, proteggendo da una esplosione, aiutando a
superare molti problemi nell’invio in tempo utile di un progetto di
finanziamento della cooperativa alla Regione Toscana.
La protezione visibilissima di Madre Assunta fa crescere in maniera
significativa la preghiera e la sua intercessione. Una testimone
autorevole di Camaiore, la signora Osvalda Tabarroni ci ha condiviso
la sua profondissima gratitudine a M. Assunta per averle rivolto una
preghiera di intercessione la sera del 9 gennaio di alcuni anni fa. Dopo
aver letto un articolo che parlava di lei le disse: “Tu che passavi sempre
vicino alla mia casa per andare in paese, prenditi cura dei miei nipoti
che hanno tutti la patente”. L’indomani 4 dei suoi 5 nipoti erano su
un’automobile che subì un gravissimo incidente. I soccorritori chiesero
alla nonna quale grande santo avessero in cielo, perché mai in un
incidente di tale portata tutti i passeggeri rimangono illesi.
Madre Assunta è poi patrona del Coro parrocchiale dedicato a lei e
Mons. Damiano ci ha condiviso il desiderio di affidare al patrocinio di
Madre Assunta tutta l’unità pastorale che sta sorgendo a Camaiore,
perché Madre Assunta diventi la Patrona della Vallata.
Per il giorno 25 ottobre, giorno della Beatificazione di M. Assunta,
che avverrà alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno quali possibilità
ci sono per la trasmissione della S. Messa, via satellite oppure in
differita, in modo che attraverso le tv locali in ogni casa possa essere
seguita la celebrazione eucaristica
L’idea di Mons. Pacini e di far entrare i festeggiamenti in un percorso
più ampio, fino al giorno della sua festa liturgica (1 luglio) del
prossimo anno, con la chiusura ufficiale domenica 28 giugno 2015.
Il 4 marzo alle 9,00 la commissione si è trasferita a Lucca dove ha
avuto l’incontro con l’Arcivescovo Mons. Italo Castellani e il Vicario
Generale Mons. Michelangelo Giannotti (originario di Camaiore). Nel
dialogo con il Vescovo e il Vicario Generale, abbiamo percepito la
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volontà di partecipare, personalmente e come Diocesi alla
Beatificazione in Brasile. Il vescovo ha chiesto di stendere un
programma di “Pellegrinaggio in occasione della Beatificazione a cura
della Congregazione Scalabriniana e dell’Arcidiocesi di Lucca”.

Ha sottolineato anche l’importanza di far partire in Diocesi e dalla
Diocesi un percorso di santità e testimonianza per tutta la città di
Lucca. Punto di avvio la Messa di Ringraziamento celebrata dal
Vescovo stesso in Cattedrale nel pomeriggio di domenica 7 dicembre
2014 con la consegna di due Reliquie di Madre Assunta, da parte della
Superiora Generale Sr. Neusa di Fatima Mariano, che verranno poi
portate processionalmente nella Chiesa di Camaiore e di Lombrici.
Per l’aspetto culturale il Vescovo ci parla di una mostra
sull’emigrazione che è stata realizzata dalla Provincia di Lucca e che
potrebbe essere ripresa per capire il contesto culturale e sociale
dell’epoca di M. Assunta. La mostra potrebbe essere ampliata
dall’autore con alcuni pannelli inerenti la visita di Mons. Scalabrini a
Lucca il 25 aprile 1892 per sensibilizzare le diocesi italiane al tema dei
migranti e un capitolo sulla famiglia Marchetti. Il dott. Andrea Roncoli
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ci ha fornito pubblicazioni e articoli sull’emigrazione locale alla fine
dell’ottocento, in riferimento anche alla famiglia Marchetti.
Madre Assunta è vista come modello dalla gente di Camaiore per la
sua semplicità di vita e per la risposta radicale alla vocazione
missionaria. Mons. Michelangelo ha parlato di una Santità del
quotidiano e della sproporzione tra la povertà dei mezzi (questo anche
per P. Marchetti partito da Compignano, paese che definisce quasi
insignificante) e le grandi opere compiute. Questo dà un grande rilievo
all’azione dello Spirito che fa prodigi in chi si affida a Lui. E sottolinea
che l’attenzione di M. Assunta agli orfani migranti la rende molto
vicina alle situazioni di immigrazione in Italia e ad un ritorno
dell’emigrazione italiana verso l’estero.
Abbiamo deciso di riproporre ai giovani e alla cittadinanza percorsi
sulla spiritualità e sull’azione missionaria di Madre Assunta. La
commissione studierà iniziative culturali nelle scuole, attività giovanili
parrocchiali, recital, percorsi a piedi con una tre giorni con i giovani
d’Europa ripercorrendo la fraternità e la spiritualità di M. Assunta. Il
suo messaggio è molto attuale ancora oggi per la sua umiltà e la
generosa risposta vocazionale alla chiamata del Signore. La scelta del
servizio agli ultimi: i bambini orfani e abbandonati, figli di migranti.
Infine la comunità e la chiesa camaiorese ha espresso il suo sogno:
l'acquisto e la ristrutturazione della Casa dove la Famiglia Marchetti
ha abitato e lavorato, casa che rappresenta uno splendido luogo di
testimonianza di impegno e di santità
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Ir. Lídia Cardoso de Andrade
Ir. Gilda Teles de Souza
Ir. Maria Manuela da Conceição Simões

Ir. Leonice de Vargas
Ir. Maria Antonia Tecchio
Ir. Odilla Baesso
Ir. Sônia Pegoraro
Ir. Rosita Milesi
Ir. Delires Lucia Osmarin
Ir. Teoclides Maria Bianchini
Ir. Gema Pasuch
Ir. Iracema Pizzato

Ir. Rosalina Seganfredo
Ir. Carolina Lourdes Lamperti
Ir. Orlanda Gasparotto
Ir. Zelinda Maria D'Ambrós
Ir. Clorinda Dal Pian
Ir. Guiomar Bonatto
Ir. Madalena Menin
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Ir. Maria Bianchini
Ir. Edi Maria Eidt
Sr. Teolide Cecagno
Sr. Marília Uliana
Sr. Onorina Zanetti
Sr. Bruna Birollo
Sr. Adriana Didonè
Ir. Maria Eli Morandi

Ir. Zenit Zuchetti
Ir. Maria Zabott
Ir. Celita Tonet
Ir. Emília Lopes
Sr. Anna Farronato
Sr. Claudia Toniolo
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Sr. Aurelia Bordignon
Ir. Fiorentina Rossi
Ir. Rosalba De Costa
Ir. Graciosa Júlia Pian

Ir. Domitila Menegat
Ir. Archangela Lisi

Profissão Perpétua
Ir. Daiane dos Santos
15 de fevereiro de 2014

Primeira Profissão
Ir. Kleise Rostirolla
Ir. Silvana Ribeiro
19 de janeiro de 2014
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