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Deixar vir a mim os órfãos...!

Madre Assunta
e o legado de

uma Igreja doméstica
Como falar da vida de Madre Assunta Marchetti na Igreja?
Ela não foi teóloga, tampouco estudou, muito menos frequentou
uma universidade. Será que ela soube ler, à luz das teorias
teológicas ou filosóficas, a realidade da Igreja de seu tempo na sua
terra natal ou na sua terra de missão?
Madre Assunta, a sociedade, a Igreja e os sinais dos tempos.
Madre Assunta viveu grandes modificações mundiais. No
que tange à realidade mundial, ela já nasceu sob o pensamento
iluminista europeu, influenciado pela Revolução Francesa, do final
do século XVIII. Em seu país de origem, a luta era pela Unificação
Italiana. Em plena missão, houve a I Grande Guerra Mundial (19141918). Há poucas décadas desta, houve a sangrenta II Guerra
Mundial (1939-1945).
No que tange à Igreja, viveu sob a influência de dois
Concílios (Trento 1545-1563 – até 1870 – com o Vaticano I), onde a
Igreja ainda não interagia com os grandes problemas sociais, entre
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eles a migração. Sabe-se que quando Scalabrini funda a
Congregação (1895), as missões em meio aos migrantes já estavam
sendo feitas por outras congregações. Vicente Pallotti e João Bosco1
se anteciparam a Scalabrini na missão com os migrantes, embora
não com o mesmo carisma e tampouco com exclusividade. Foram
mentes brilhantes e olhos abertos para uma realidade universal, o
chamado “sinais dos tempos”.
Dada a estagnação da Igreja, fazia-se urgente uma mudança
eclesial, imposta, sobretudo pela cultura da era industrial. A Igreja,
então, com Leão XIII, responde satisfatoriamente com a encíclica
Rerum novarum, dando sinais de aproximação com o mundo
moderno, sobretudo os operários e o direito à terra 2. É neste
contexto que Assunta Marchetti passou sua infância, adolescência
e parte de juventude, construindo sua modesta, mas profunda,
formação cristã, humana e
cultural.
Em pleno andamento de
sua missão, já se faziam sentir as
vozes de mudança na Igreja
Católica, influenciada pelo período
pós-guerra.3 Neste período, como
nos conta a história, já pululavam
algumas novidades que norteariam
a Igreja nas décadas posteriores,
entre elas a teologia da esperança
(Geoge Molltmann), que tentava
1

ROSOLI Gianfausto. Insieme oltre le frontiere. Roma, Salvatore Sciascia
Editore, 1996, p. 35.
2
LENZENWEGER, Josef. História da Igreja Católica. São Paulo, Loyola,
2006, p. 280-281.
3
A segunda Guerra mundial termina em 1945 e Madre Assunta morre em 1948.
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reavivar um mundo massacrado pela morte de tantos judeus. E, na
América Latina, a Teologia da Libertação estava em gestação para
fazer chegar a Igreja Mãe, onde a vida gritava por socorro, isto é,
em meio aos pobres e marginalizados.
Em Madre Assunta: coração tem um lugar e a fé tem uma
expressão.
A Igreja no Brasil vivia sob a herança da época do império,
isto é, “casada” com o Estado, burguesa e defensora da burguesia.
Ela havia acabado de se separar “legalmente” do Estado com a
Proclamação da República em 1889, embora na prática nada
houvesse mudado. Estava em fase de reforma institucional,
sobretudo no processo de “clericalização” do catolicismo brasileiro.
Ainda na dinâmica da eclesiologia de Trento, concentra a ação
religiosa ao redor dos sacramentos, consequentemente a figura do
sacerdote é fundamental.4 Era necessário diminuir ou anular o
poder do laicato masculino nos movimentos da Igreja. A própria
clericalização estava sendo uma oportunidade para uma maior
presença da mulher na Igreja sem, contudo, nenhum poder
atribuído a ela. Tornavam-se necessárias novas “lideranças” mais
dóceis às novas normas. Para isso, nada melhor do que as mulheres.
Criam-se associações femininas de piedade e desenvolvem-se
movimentos religiosos para os quais é importante estar nas mãos
das mulheres. A Vida Religiosa Consagrada dedicava-se a educar
os filhos dos ricos, enquanto a missão com os pobres ainda era
desconhecida.
Será que Madre Assunta tomou conhecimento da realidade
da Igreja no Brasil da época marcada por várias etnias e culturas,
raças, credos, religiosidade popular, herdados, sobretudo pela
4

DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo,
Editora Contexto, 2012, p. 490-491.
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dominação lusa-europeia, pelos ritos religiosos dos escravos e dos
índios, etc?
Se Madre Assunta
não teve este privilégio de
adquirir conhecimentos
através
de
estudos
acadêmicos, fez do dom da
maternidade e do serviço a
sua formação. Foi a
experiência de vida que a
tornou uma mulher sábia.
Igreja - ekklesia é Povo de
Deus reunido em nome do
Pai, do Filho e do Espírito
Santo, já diziam os Santos
Padres. Sua eclesiologia é
de uma Igreja doméstica, onde se solidificam os primeiros valores
de uma vida humana, na dedicação aos órfãos, nos hospitais, na
direção da Congregação e na cozinha. Ali foi seu espaço eclesial,
em meio às pessoas necessitadas. Ela viveu unida à Trindade,
formando com seus destinatários uma Igreja a partir da própria
comunidade. É uma característica eclesial a partir da experiência
de fé. Desta forma, ela preconizava uma Igreja Povo de Deus
emergente no Vaticano II, onde a prioridade não é a hierarquia,
mas sim a pessoa que sofre, ama a Deus, aos irmãos e às irmãs.
Parece que Madre Assunta Marchetti nasceu para
testemunhar a mensagem evangélica às pessoas, para servir de
forma universal, como nasceu a própria Igreja em Pentecostes (At
2ss). Pela sua formação simples, mas extremamente profunda com
relação ao conteúdo essencial da pessoa que crê, pela influência do
testemunho de vida do irmão Padre José Marchetti e pelo empenho
pessoal do Fundador Scalabrini, Madre Assunta confirma sua
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especial vocação cristã em todas as suas dimensões. Parafraseando
o pensamento da historiadora e irmã scalabriniana, Lice Maria
Signor, pode-se afirmar que “O Instituto, pois, com sua inserção
social seguiu o modelo da Congregação religiosa e adquiriu
consistência no desenvolvimento de atividades que respondiam às
necessidades concretas dos migrantes”.5 O modo de agir e atuar da
Congregação é fruto de um carisma inicial que respondia
concretamente a uma pastoral urgente e necessária. Para responder
a isso em uma realidade pobre, Madre Assunta e as primeiras
Irmãs, tornaram-se migrantes com os migrantes, adotaram, como
era também o desejo de Scalabrini, um “modo simples, humilde e
despretensioso de ser e disposição de viver em casas modestas e em
pequenas comunidades inseridas junto aos necessitados,
mantendo-se em sintonia com a Igreja local”.6 Este estilo fazia a
diferença; a presença de Madre Assunta e das outras irmãs no
Orfanato Cristóvão Colombo em São Paulo, foi marcado por uma
convivência alegre e harmoniosa entre as meninas, mesmo que de
origem e nacionalidades diferentes.7
O modelo de Igreja que Madre Assunta testemunhou é da
Igreja Doméstica, onde se ressalta a relação mãe-filhas, onde o
ambiente familiar era de respeito aos direitos da pessoa humana,
das crianças e dos adolescentes. Uma família em que não faltava o
essencial: amor, doação, fé e os valores humanos.
Outro modelo é de uma Igreja Mãe, defendida por
Scalabrini e enfatizada pelo Papa Francisco. Uma Igreja que acolhe,
educa, faz crescer na fé, na fraternidade, e na consciência de dever
5

SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas,
1895-1934. Vol. I. Brasília, CESEM, 2005, p. 182.
6
SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas,
1895-1934, p. 182.
7
SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas,
1895-1934, p. 186.
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amar é o maior valor para um mundo mais justo e mais fraterno.
Não podemos esquecer do testemunho de uma Igreja Samaritana
vivido por Madre Assunta. Viu os feridos à beira da estrada
clamando por socorro, sobretudo nas suas missões pelo interior do
país, onde não havia nem médicos, nem hospitais. A escuta é um
remédio natural que cura, porque nem sempre se cura doenças com
medicamentos! Um coração capaz de curar usa o toque, o diálogo e
a presença. A doação, o serviço e a caridade fazem milagres! É a
expressão de sua fé e no seu coração tinha lugar Jesus Cristo e a
pessoa humana.
Conclusão
O testemunho de Madre Assunta na Igreja de seu tempo,
marcada por profundas transformações mundiais, nos deixa no
compromisso constante de responder, da mesma forma, ao mundo
de hoje, marcado pela globalização, pela cultura do bem estar e do
individualismo. Precisa-se de testemunhas simples, com atitudes
evangélicas concretas, que é sabedoria que chega a nós com
simplicidade!
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Jesus Cristo: como amá-lo e
não segui-lo?
Ir. Jucelaine Aparecida Soares, mscs

A vida consagrada é um
dom da Santíssima Trindade à
Igreja e a humanidade que, na
sua infinita bondade, chama
seus filhos(as) para segui-lo na
radicalidade do Evangelho. A
consagração é um mistério
chamado a viver o encanto e a
contemplação por Jesus Cristo,
através da mediação da Igreja e de seu
povo em um determinado carisma ao
seguimento de Cristo casto, pobre e
obediente. O alicerce de um(a) religioso(a)
consagrado(a) se dá por meio da contemplação da Palavra e da
Eucaristia. A fidelidade na vida consagrada se dá no enamoramento
com Cristo e pelo seu modo missionário de ser. O documento da
Vida Consagrada afirma:
“...o sentido da vocação à Vida Consagrada é uma
iniciativa total do Pai (cf. Jo 15, 16), que requer daqueles
que escolhe uma resposta de dedicação plena e
exclusiva. A experiência deste amor gratuito de Deus é
tão intima e forte que a pessoa sente que deve
responder com dedicação incondicional da sua vida,
consagrando... o presente e o futuro nas suas mãos”1.
1

JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica pós-sinodal: Vita Consecrata. São Paulo:
Loyola, 1996. Art. 15, pg. 35

INCAMMINO

11

O consagrado, ao dizer sim ao chamado de Deus, consagra
toda a sua vida de modo pleno e exclusivo ao serviço do Reino de
Deus pois, todo o seu ser, suas atitudes e ações passam a ser sinal
visível de Deus ao difundir o Evangelho.
A oração é o segredo inefável da fidelidade e perseverança
na vida do consagrado, porque o caminho do seguimento o ajuda a
conscientizar que foi escolhido e chamado por Deus. Na oração,
ouve a voz de Deus, fortalece a fé, ajuda adentrar em si e a
conscientizar-se de seus dons, de sua história; mas, quem não
procura viver uma amizade profunda com Deus, a chama
vocacional começa a desfalecer e a vida consagrada vai perdendo
seu brilho.
O mistério de Deus se inicia quando a pessoa volta o seu
olhar mais íntimo de seu ser sobre si, para tentar compreender a
grandeza que Deus realiza em sua vida e, nesta dinâmica, pode se
perguntar: Qual a vontade de Deus em minha vida? Qual o lugar
que Ele ocupa em meu coração? Quem tem esta resposta é apenas a
pessoa que, no silêncio, cultiva o enamoramento com Cristo.
Segundo o documento Evangelica Testificatio, que delineia a
importância do silêncio na vida consagrada, este nada mais é,
porque contribui no crescimento da fé e da esperança, “um amor de
Deus disponível aos dons do Espírito, bem como, um amor fraterno
aberto ao mistério dos outros...”2.
Ao deixar-se interpelar e se abrir a ação do Espírito Santo,
uma luz o guiará a um encontro face a face com Cristo, brotando
2

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA. Evangelica Testificatio. Cf. Art. 46. Disponível em:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_pvi_exh_19710629_evangelica-testificatio_po.html. 14/08/2014.
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serenidade e paz de quem faz uma experiência profunda de filho(a)
amado(a) de Deus.
O Espírito Santo concede a graça de desvendar o rosto de
Jesus no coração dos homens, ensinando a amá-los como irmãos,
servindo com humildade e gratuidade.
A alegria da presença vivaz de Cristo transcende em todo o
seu ser, e perceberá que não será capaz de conter somente para si
esta experiência, sentirá a necessidade de expandir a Boa Nova. E,
esta foi a experiência da jovem chamada Assunta Marchetti que
soube responder generosamente à sua vocação, testemunhando e
vivendo o encanto da vida consagrada.

Madre Assunta é um exemplo vivo de uma oração profunda
com Cristo. Os seus frutos eram refletidos em suas atitudes dóceis
de quem amou e acolheu a vontade de Deus. Alguém que, nas
pequenas coisas, se esforçou para compreender e viver a

INCAMMINO

13

manifestação de Deus em sua vida, vendo, no rosto de cada órfão, o
próprio Cristo.
Madre Assunta, na sua simplicidade, acolheu e praticou as
sábias palavras de Jesus aos discípulos: “Se permanecerem unidos a
mim, a minha Palavra permanecerá em vocês e produzirão muitos
frutos”3.
Os consagrados são chamados a produzir o fruto, isto é, o
amor. Cristo concede a graça da experiência profunda de seu amor,
basta querer e buscar estar na Sua presença e, assim, descobrir um
sentido novo em cada situação desafiadora do dia a dia. A
experiência de Deus ajuda a impelir e a descentralizar-se, porque o
coração alimentado da Palavra e da contemplação de Jesus
Eucarístico é saciado de uma força envolvente de gratidão, de
ternura e, desta maneira, a pessoa sente a necessidade de doar
totalmente a sua vida ao próximo.
O Papa Francisco convoca os consagrados à oração:
“Cultivemos a dimensão contemplativa, mesmo no turbilhão dos
compromissos mais urgentes e pesados. E quanto mais a missão
vos chamar para ir as periferias existenciais, tanto mais o vosso
coração se mantenha ao de Cristo, cheio de misericórdia e de
amor”4.
Na vida consagrada não precisa ter medo de sair de si
mesma e ir ao encontro do outro, porque a vocação é um continuo
sim a Cristo, o qual Ele testemunhou com atitudes, coerência,
generosidade e humildade.
3
4

BIBLIA SAGRADA. São Paulo: Pastoral, . Cf. Jo 15, 9. 16.
CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E AS
SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. Ano da vida consagrada: Alegrai-vos. São
Paulo: Paulinas, 2014. pg. 22.
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Jesus não cessa de convidar a restabelecer toda a sua
potência à espiritualidade cristã. Quando esta é realmente vivida
por causa do Reino de Deus, desprende o coração do homem,
tornando-o como um sinal e incentivo a amar. De fato, esta é a
fonte privilegiada de uma fecundidade espiritual na vida e missão5..
A vida consagrada é
chamada
a
aderir
constantemente ao coração
de Cristo. Madre Assunta
soube concretizar essa
adesão ao amor de Deus
que, na gratuidade, amou e
serviu os pequenos e
necessitados. Ela buscou
manter sempre o olhar fixo
em Jesus Cristo, chama que
aquece e nutre o consagrado. Estava certa de que o sustento, a
força para servir com simplicidade, humildade e com caridade as
Irmãs, os órfãos e os migrantes, a fonte era a oração. O seu lugar
privilegiado era a capela do Santíssimo onde cultivava o
encantamento por Cristo, por isso, a consistência de seu ‘sim’ à
vida consagrada foi dinâmico e renovador e sempre constante em
cada pessoa que dela se aproximava.
A vida consagrada se exprime e se realiza em um contexto
de comunhão como os irmãos(as), uma vez que todos os cristãos
batizados são chamados à santidade. Com a perda do sentido de
Deus no mundo, muitos consagrados também são tentados a se
distanciarem da oração e, ao poucos, ofuscam o brilho e a graça
divina em sua caminhada vocacional. Sem a oração e a
5

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA. Evangelica Testificatio. Cf. Art. 14. Disponível em:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_pvi
_exh_19710629_evangelica-testificatio_po.html. 14/08/2014.
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contemplação, a vida vocacional, aos poucos, se esvazia e vai
perdendo o sentido do ser consagrado. A vida comunitária vai
perdendo o sabor e se tornando uma caminhada solitária e árida.
Nestes muitos fazeres da vida, o consagrado esquece que a sua
primeira missão é estar com Cristo para ouvi-lo e aprender Dele
mesmo como amar e servir.
A oração é um dos alimentos importantes da vida
consagrada. No testemunho da vida de Madre Assunta tantos são
os escritos que relatam gestos de uma discípula que sempre
almejou estar ouvindo o Mestre e praticando com fidelidade a
missão num serviço generoso, pois, o ser e o agir são realidades
inseparáveis. A vocação foi para ela uma fonte de santidade,
revelada no serviço missionário, e seu lema foi “servir”.
Madre Assunta deixou-se ser movida pela força do Espírito
Santo, transmitindo um entusiasmo contagioso e uma alegria
transbordante. O silêncio foi o cume permanente em sua vida, o
mediador para se encontrar diariamente com Deus,
testemunhando, assim, o Evangelho tanto em suas palavras como
em suas obras missionárias.
O documento de Vida Consagrada relata que o sentido está
no amor oblativo do serviço concreto e generoso, especialmente
aos mais pobres e necessitados, realizando com eloquência as obras
do amor divino, gratuito e laborioso.6
A Vida Consagrada é um convite a anunciar o que se vive na
intimidade com Jesus e a testemunhar na ação profética a primazia
de Deus na comunidade religiosa, na missão, com coerência entre
anúncio, vida e serviço aos necessitados.
6

Cf. JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica pós-sinodal: Vita Consecrata. São
Paulo: Loyola, 1996. pg. 111.
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A missão, antes de ser concretizada em obras, primeiro é
necessário um coração indiviso, para que Cristo tenha espaço em
sua vida, tornando-se presente no quotidiano de cada consagrado e
consagrada. Na vida consagrada, quanto mais se vive em Cristo,
tanto mais se pode servi-lo nos outros, aventurando e abraçando a
missão mesmo que seja muito desafiadora7.
Portanto, o consagrado é chamado a testemunhar com amor
e alegria o Cristo Ressuscitado. O desafio é, no meio de uma
sociedade individualista e materialista, buscar manter vivo o Cristo
que há em si. Os consagrados são chamados a ser sinal de fé, de
esperança, de caridade, resplandecendo e testemunhando em um
mesmo ideal o amor de Deus. No entanto, a missão essencial da
vida consagrada é a oração e o anúncio da Palavra de Deus àqueles
que, ao longo do caminho, nos sã confiados, para conduzi-los à fé.

7

idem, Cf. art. 76, pg. 119.
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Madre Assunta Marchetti:
Formação e Relação Fraterna
“O bom Deus nos deu um sinal visível de
admirável proteção”.
Irmã Ana Paula F.da Rocha, mscs

A celebração da festa de beatificação da Bem-Aventurada
Assunta Maria Caterina Marchetti, nossa cofundadora, ainda continua
viva em nossa memória e nos arde o coração. Agradeço a
oportunidade de viver este momento na congregação e partilhar
uma simples reflexão referente o tema: formação e relações fraternas.
É um convite a fazer memória e a reavivar o dom de Deus
presente no Carisma Scalabriniano através das irmãs da primeira
hora: Carolina Marchetti, Maria Franceschini, Angela Larini e
Assunta Marchetti, que após um breve tempo de formação
consagraram-se a Deus na presença do Fundador Dom João Batista
Scalabrini e logo após a celebração, foram enviadas “migrantes com os
migrantes”. E com esperança e gratidão olho a cada irmã e formanda
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mscs que na disponibilidade total continuam dar seu sim generoso
ao chamado de Deus.
A vida de Madre Assunta foi sempre um estar com Deus e
com o outro. Era uma mulher capaz de estabelecer relações
maduras e afetivas com todas as pessoas envolvidas no projeto
missionário, com as irmãs e com os pequenos órfãos. Não podemos
vê-la separada deste universo de interelação. Por outro lado,
gostaria de interpretar os sentimentos vividos por Madre Assunta
em alguns momentos pontuais de sua vida, mas sei que é
impossível. A única coisa possível é deixar-se tocar por algumas
cenas de sua vida, especialmente aquelas que dizem diretamente
do seu início formativo e interrogar-se:

 O que dizer de uma mulher que alimentou na sua
adolescência e juventude o desejo profundo de responder
ao projeto de Deus em um mosteiro de clausura e por um
apelo missionário aceita o convite do irmão Pe. José
Marchetti a deixar seus familiares e sua terra para cuidar
dos órfãos e abandonados a que viesse procurar abrigo no
grande Orfanato Cristovão Colombo, São Paulo-Brasil?
INCAMMINO
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 O que a levou dizer sim sem jamais ter passado pelas fases
iniciais de formação?
 O que ficou na mente e no coração desta jovem de 24 anos
quando ouviu do Bispo de Piacenza, Dom Scalabrini, seu
projeto missionário e poucos minutos depois pronunciou
solenemente os votos privados?
 O que foi assumir o nome de Serva dos Órfãos e dos
Abandonados no Exterior?
 O que significou não ver a promessa cumprida de voltar à
Itália para ser formada e consolidada no espírito religioso?
 Que orientações formativas recebeu de seu irmão José
durante a travessia do Porto de Gênova ao Porto de Santos?
 O que significou para ela aos 38 anos submeter ao terceiro
noviciado?
 Com que espírito assumiu ser a primeira irmã, a primeira
superiora de comunidade, a primeira madre geral, embora
não tivesse recebido todos os meios formativos?
 Da onde veio tanta força e coragem para enfrentar as mais
diversas situações ao interno de um projeto missionário?

“ A experiência do passado nos impulsiona a começarmos de
novo”.
Não pretendo dar respostas às perguntas feitas, mas
interpretá-la a luz da vivência cotidiana de Madre Assunta. Nos
testemunhos de sua vida foi uma mulher que soube desde muito
cedo colocar-se na vida em atitude de discernimento e deixou-se
ser formada pela vida, especialmente dos momentos mais exigentes
e dos grandes desafios.
Nos relatos de Madre Assunta diz que foi uma menina que
cresceu e foi educada em meio aos verdejantes pântanos de Lombrici
di Camaiore aprendendo do seio familiar « a profundidade do pensar e do
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sentir, à tenacidade do querer, à concepção positiva da vida»8. A família
ocupou um posto importantíssimo em sua formação. Todos os
acontecimentos da vida de Madre Assunta devem ser lidos como a
presença de Deus em sua pessoa e ação formativa. Assunta assume
Deus como seu único ideal e razão existencial; Deus está no centro
de toda sua vida, de seu agir e de seu ser.
A vivência no seio
familiar foi um fator
primordial
para
construção de seu caráter
e pela sua resposta de
amor. Todo seu contexto
de formação pessoal e
cristã foi vivenciado no
ambiente familiar que
determinaram
sua
conduta, em querer fazer
de sua vida um sinal
concreto de amor a Deus
em favor do próximo, a não passar por este mundo sem dar sua
contribuição, sem ser um instrumento eficaz de Deus na salvação
do próximo.
As experiências de renúncias e perdas vivenciadas na sua
adolescência e juventude foram dando forma na “mulher forte”,
como é conhecida por nós Scalabrinianas. Forte porque viveu em
profundidade a experiência da cruz. Ela foi formada na confiança
ao sagrado coração de Jesus, onde acostava sua vida, acalmava suas
preocupações e buscava sua orientação vocacional. O coração
misericordioso de Jesus era o seu consolo. A resposta vocacional de
Assunta foi sempre um querer dar uma forma segundo um modelo
8

L.BONDI, Madre Assunta Marchetti, uma vida missionária, p.32.
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preciso, isto é, a identidade vocacional originada do carisma
fundacional do próprio Instituto.
A formação tem a finalidade de formar a identidade
carismática nos membros para realizar a vocação do Instituto e a
própria. O que dizer de Madre Assunta que experimentou
interferências de outros Institutos religiosos, contudo jamais
perdeu a identidade pessoal e carismática? Bem sabemos que
depois da morte de P. José Marchetti, seu irmão, confessor e
acompanhante vocacional, tentaram por diversos modos unir o
grupo das primeiras irmãs a outras experiências missionárias
existentes. Madre Assunta foi sempre a mulher de frente que na
simplicidade e humildade defendeu o sim dado para ser serva dos
órfãos e abandonados no exterior e lutou com todas as forças para
defender a identidade carismática do Instituto.

Madre Assunta era consciente da importância das
mediações formativas no processo de sua identidade pessoal,
religiosa e carismática, contudo é claro o porquê renunciou a vida
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de clausura para uma vida missionária. Embora enfrentasse
desafios, sempre acolheu as mediações como intervenção divina e
resposta gratuita a um serviço missionário. A obediência à vontade
de Deus lhe auxiliou profundamente na construção de sua
personalidade e em seu crescimento humano e espiritual. Por isso,
acolhe serenamente a proposta de passar pelo terceiro noviciado
como consolidação de um sim generoso e gratuito. Na sua
obediência Deus prova, mas a acompanha com sinais visíveis da
sua presença e graça através das jovens que pediam
incansavelmente o seu ingresso ao Instituto.
Olhando a
estrutura formativa
ao
interno
do
Instituto
comparada
a
recebida por Madre
Assunta, indagamos
como fez ser uma
mulher com um
total domínio de si,
equilibrada
e
madura
nos
processos de decisão que maturou a realização da vocação do
Instituto e contemporaneamente realizou-se como pessoa? A
resposta nasce da consciência clara de sua vocação e do projeto
missionário. Processos esses construídos ao longo de sua resposta
de amor ao Pai no cultivo de uma vida de total intimidade com Ele
através da oração e da vivencia dos sacramentos. Vivia
continuamente, mesmo nos trabalhos diários a dimensão da
contemplação. Tinha sempre o seu coração voltado ao essencial e
nutria seu espírito das coisas de Deus, capaz de radiar sua luz a
todos que se aproximavam dela. Ela tinha sede de Deus, por isso,
em todas as etapas da vida buscou ser «oferta de si sobre o altar da
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vontade de Deus, sempre buscada e ouvida em atitude confiante e da caridade
transbordante para com os mais fracos, mais indefesos e marginalizados, entre
os quais estão os órfãos filhos de emigrantes»9. A fé movia cada ação de
Madre Assunta e a confiança no Deus providente tornava não
somente mulher consagrada, mas uma santa, hoje reconhecida na
Igreja.
O caminho formativo de Madre Assunta é percebido
claramente no reconhecimento de sua santidade. Foi sempre dócil
para deixar-se conduzir pelos impulsos de Deus, por onde muitas
vezes não sabemos e não entendemos. Seus caminhos não são os
nossos caminhos. Este deixar-se levar pela mão providente de Deus
é uma ousadia que rendeu frutos para o Instituto das Missionárias
Scalabrinianas. Sua resposta foi frutuosa porque pressupõe a ação
de Deus, um Deus que impulsiona e que impulsionará sem limites.
É também uma ousadia porque confiou tranquila e
descansadamente na força do Senhor que não falha. Ela arriscou em
Deus e navegou no oceano da gratuidade, da compaixão e da
solidariedade.
Toda sua vida
passa a ser um sinal
de
Deus
e
testemunho
de
coerência
cristã,
marcas profundas de
uma
verdadeira
formadora que sabe
ler os sinais dos
tempos e se abre à
ação do Espírito para
dar uma resposta
9

L.BONDI, Virtudes da Serva de Deus Madre Assunta Marchetti, p.9.
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concreta a realidade vivenciada. A ação formativa de Madre
Assunta é fruto de sua santificação pessoal. O êxito de todo seu
apostolado é resultado do seu processo formativo, e ao mesmo
tempo, proveniente de sua relação com a Santíssima Trindade.
Nada era realizado sem antes consultar a vontade de Deus por
intermédio da oração e das mediações.
Madre Assunta é para nós Scalabrinianas modelo não
apenas de mestra espiritual e ação apostólica, mas um modelo, que
se destaca como sendo ela própria, a primeira interessada e
motivada na tarefa da formação, por isso, jamais recusou qualquer
proposta formativa, inclusive passar de madre geral a cozinheira.
Tudo é para a Glória de Deus, assim resumiu nossa irmã.

“Lembra-te que, se queres ser
feliz, deves considerar-te como
tapete da porta, sobre o qual
todos passam, o pisoteiam e
depois o jogam num canto”.
Madre Assunta sempre
deixou evidente que a comunidade
é um verdadeiro e próprio
laboratório de relação fraterna, a
primeira escola onde uma Scalabriniana deve ser formada e o lugar
do testemunho a outras jovens. O modo como relacionava com as
irmãs deixou evidente os sinais de comunhão, não porque não
tinha defeitos, mas porque conseguia chamar cada irmã por nome e
respeitá-la em sua singularidade. Da relação com Jesus brotava o
dinamismo da vida comunitária e da missão.
A comunhão entre as irmãs é para Madre Assunta não
somente um ideal a alcançar, mas uma experiência concreta que se
dá na cotidianidade através do diálogo, respeito, caridade fraterna,
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simplicidade, serviço, gentileza, prudência, convivência alegre,
escuta, compreensão, espírito de sacrifício e compaixão pelas irmãs
com necessidades especiais. Ensina Madre Assunta que em Jesus
podemos nos conhecer, ver, aproximar, encontrar para comunicar
a alegria e o afeto que nos une. Deste conceito sororal nasce sua
celebre frase: “com união e caridade tudo se suporta, todas as cruzes pesam
menos”.
As virtudes da fé e da caridade vivida no concreto das
relações tinha um único objetivo: o contato com o Tu de Deus que
a fazia entrar em comunhão com todos outros “tu”, sobretudo as
irmãs. O autentico diálogo, compreendido como cumprimento da
relação, comportava para Madre Assunta sempre uma acolhida
profunda e absoluta da alteridade de Deus e da alteridade da irmã e
dos irmãos que encontrava na vida.

“Sua lâmpada não se apaga” (Pr 31,18).
O contexto que vivemos nos
estimula sempre mais a permanecer na
superfície, a contentar-se das aparências,
pois parece que assim seremos inseridas,
acolhidas e legitimamos um consenso da
sociedade hodierna. Olhando Madre
Assunta, ao invés, ocorre reentrar dentro
de si, reencontrar o gosto de avaliar
pessoalmente, decidir deixando guiar
pelos valores do evangelho, se quer que a
vida seja efetivamente rica de um sentido verdadeiro. Esta
profundidade para um caminho formativo chama-se fidelidade à
vida de oração, assimilação com a Palavra, escuta do Espírito,
vivência do sacramento da reconciliação e da eucaristia deixando
sempre ser guiada por um acompanhamento espiritual.
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São estes meios que nos ajudarão a ver que as nossas
decisões não serão somente diante de nós mesmos, mas antes de
tudo diante de Deus. É uma profundidade que não nasce do
intimismo, mas como reciprocidade sincera com o autor da
vocação e com as irmãs que dividimos a vida e a missão. A escuta, o
confronto e o diálogo abrem sempre mais os horizontes e nos forma
para uma identidade sempre mais segura e realizada.
A diaconia nas relações e no serviço da formação ensina
Madre Assunta é para viver a luz do Espírito Santo, dom por
excelência do Ressuscitado: é ele que testemunha a verdade e leva
a plenitude. Foi guiada por esta força que a fez nunca perder a
centralidade na confiança que «o Espírito é aquela força interior que
harmoniza os corações com o coração de Cristo e leva-os a amar os irmãos
como Ele os amou, quando Se inclinou para lavar os pés dos discípulos (cf. Jo 13,
1-13) e, sobretudo quando deu a sua vida por todos »(cf. Jo 13, 1; 15, 13).
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La vita pastorale missionaria di
Madre Assunta Marchetti
Sr. Catherine Petalcurin, mscs

Introduzione
Assunta
Marchetti,
madre degli orfani e degli
abbandonati, fu indubbiamente
una donna con una missione.
Sia lodato il giorno in cui decise
di rispondere alla chiamata di
Dio, pronunciò i suoi primi voti
religiosi nelle mani del vescovo
Scalabrini e salì su una nave con
suo fratello missionario, fr.
Joseph Marchetti, sua madre e
Immagine accreditata a: Sr. Elda Broilo, mscs
due altri compagni, insieme con
i più poveri e bisognosi dei
migranti, salpando verso il Brasile.
Questi importanti avvenimenti nella vita di una umile servitrice
segnarono l'inizio della sua nobilissima vita missionaria, fino a
diventare "migrante con i migranti".
I flussi migratori al tempo di Madre Assunta presentavano
numerose e inedite sfide pastorali; "le condizioni dei lavoratori
migranti (…) in quegli anni non erano molto diverse da quelle degli
schiavi,10 molti bambini rimanevano anche orfani, venivano

Padre Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia
di Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle
Scalabriniane di S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 18.
10
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abbandonati e i malati non venivano curati.11 Ciò la indusse a
vedere e ad incontrare Cristo nelle situazioni più disperate e
miserabili, e a rispondere sul piano pastorale all'invito ad
incontrare Gesù tra i migranti più poveri e bisognosi. Leggere la
sua vita e le sue opere, ed ascoltare le storie che si raccontano su
questa donna nobile e coraggiosa, ci fa capire come Madre Assunta
fosse illuminata dalla capacità di riconoscere la dignità individuale
e di vedere ogni persona come l'immagine vivente di Dio. Era
un'umile servitrice che "tende le mani verso i poveri, e apre le braccia ai
bisognosi" (Prov. 31:20). Questa grande donna possedeva per sua
natura un carattere che vede e riconosce correttamente le
sofferenze del suo prossimo, l'abilità di agire con giustizia e pietà,
di rispondere alle esigenze della missione e di amare dolcemente e
di prendersi cura in particolare dei bambini dell'orfanotrofio.
Le parole non riescono a descrivere una persona santa come
la nostra co-fondatrice Madre Assunta. Ma le parole scritte
possono in parte veicolare e comunicare i fatti, i pensieri e le
riflessioni su questa donna coraggiosa e umile. Scopo di questo
articolo è di proporre quattro qualità pastorali missionarie che
possono descrivere Madre Assunta: 1) Una donna di preghiera; 2)
Una servitrice compassionevole e attenta; 3) Una missionaria
pastorale della giustizia sociale e della pietà; 4) Una donna valida
come guida e amministratrice.
Una donna di preghiera
Le storie del vangelo di Luca presentano regolarmente Gesù
in preghiera e sottolineano l'importanza della preghiera agli inizi
del

Laura Bondi, Alcuni scritti finora inediti per aiutare a rievocare e ad
approfondire l'apprezzamento per Padre Joseph Marchetti, CS: "Una meteora
non è svanita!"
11
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ministero pubblico di Gesù, cosa che si può leggere anche in Luca
3:21 "(…) Gesù era stato battezzato e stava pregando. Come Gesù, Madre
Assunta comprese l'importanza della preghiera nella sua vita
interiore.
Convinta dei suoi
preziosi pensieri, credeva "di
appartenere totalmente a
Cristo, che la attirava ogni
mattino verso l'Eucarestia (…)
E desiderava una cosa: fare la
Sua volontà".12 Nelle prime ore
del mattino, Madre Assunta
soleva iniziare la giornata ed il
lavoro con la meditazione,
"recitava le preghiere con i
suoi pazienti (…) Poi tornava
alla cappella per la messa. Se
non aveva tempo per l'intera
meditazione nella mattina, riprendeva
durante il giorno (…) Quando qualcuno la chiamava, interrompeva
immediatamente qualunque pratica di devozione e con molta
calma lasciava Dio per Dio; peraltro, tornava puntualmente dopo
aver espletato il suo compito."13 Madre Assunta, una generosa
donna di preghiera, conosceva l'importanza della preghiera come
aspetto essenziale della sua vita missionaria. "Manteneva la
capacità di amare Dio e il suo prossimo tenendo lo sguardo fisso
sul sacro cuore di Gesù e nei suoi frequenti incontri con Cristo

12

Padre Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di
Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle
Scalabriniane di S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 4.
13
Ibid, pag. 69.
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nell'eucarestia."14 Inoltre, sapeva cosa significava unire le sue
preghiere a Cristo nel lodare Dio, riunire la comunità credente e
piena di fede nell'alzare le voci di ringraziamento e di supplica.
Una servitrice compassionevole e attenta
Lo stesso Gesù, per
lo più, era un uomo
compassionevole
che
mostrava la cura per gli
infimi e per i calpestati. Un
esempio di ciò può leggersi
in uno dei versi di Matteo
"alla vista della folla, il suo cuore
si mosse a pietà per loro, poiché
erano vessati e abbandonati,
come pecore prive di pastore"
(Matteo
9:36).
Madre
Assunta somigliava a Gesù
anche nel suo profondo desiderio di amare Dio e il suo prossimo. Il
suo desiderio la spingeva a venire incontro alle richieste della
missione con grande compassione e attenzione. Con un cuore
come quello di Gesù, "Assunta leggeva con cuore sofferente negli
occhi spaventati e smarriti degli orfani la tristezza provocata
dall'abbandono e dalla solitudine."15 L'umile servitrice sembrava
aver vissuto autenticamente una missione che oggi chiamiamo "Il
ministero di una presenza attenta". John Patton, nel suo libro Cura
pastorale: una guida essenziale, descrive questo come "essere
14

Sr. Lice Maria Signor, MSCS., "La carità nella vita di Madre Assunta
Marchetti", in: Ritiri in comunità 2014, pag. 18.
15
Padre Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di
Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle
Scalabriniane di S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 4.
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consapevole di una tripla relazione: la presenza di Dio nell'altra
persona o nella comunità, l'unicità di ogni persona e situazione, e il
sé stesso come rappresentazione del buon pastore"16 (citato in
Cahalan, 2010).
La compassione spinse Madre Assunta a prendersi cura
degli altri, particolarmente dei bambini. La sua presenza
missionaria tra e con i migranti fino ad ora ci dà l'impressione che
la sua presenza e attenzione pastorale, l'accoglienza, l'ospitalità, la cura
e la compassione fossero certamente al di là dell'ordinario.
Una missionaria pastorale della giustizia sociale e della pietà
Nel ministero pubblico di
Gesù vi sono le basi e l'esempio
per i ministeri della pietà e
della giustizia. Gesù ci
mostra come "mantenere la
parola", ci lascia le sue
parole e gli esempi
“sull'amore di Dio per i
miseri, i poveri e i reietti.
Predica un messaggio di
amore radicale e di perdono che
i nostri simili devono scambiarsi
fra
loro, come Dio l'ha scambiato con
loro."17
Le opere di carità corporale che leggiamo in Matteo 25 - visitare i
prigionieri, fornire riparo ai senza casa, dar da mangiare agli
affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere lo
straniero e così via - sono solo alcune delle responsabilità dei
16

Kathleen A. Cahalan, "Introduzione alla pratica del ministero" (Liturgical
Press, Collegeville, Minnesota, 2010), pag. 82
17
Ibid., pag. 86
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seguaci di Cristo che sono chiamati al servizio dei derelitti e dei
bisognosi.
Madre Assunta, che pure perseguì opere di carità, era una
missionaria pastorale di giustizia sociale e di pietà, che ricevette il
carisma scalabriniano della compassione e dell'empatia per i
migranti più bisognosi e i più poveri, e intese la propria povertà e la
propria dipendenza nella pietà di Dio. Era veramente una donna
capace di vedere e incontrare Cristo in ogni persona, una servitrice
gentile che sta dalla parte di coloro che soffrono, che sono nudi,
afflitti, appressi e orfani.
Una donna guida
"Poiché il figlio
dell'uomo non venne per
essere servito ma per
servire e per donare la
sua vita come riscatto per
molti" (Marco, 10:45):
queste sono le parole
di
Gesù
quando
chiarisce
ai
propri
discepoli che la guida non
significa
avere
autorità/dominio
sugli altri, ma servire gli altri. Ci ha lasciato un esempio di che cosa
significhi servire gli altri lavando i piedi ai propri discepoli.
Madre Assunta, seguendo le orme del capo servitore "non
aveva la preparazione teologica e, come appare dalle sue lettere, si
potrebbe solo dire che non illetterata. Ma aveva i doni della
saggezza e della "santa paura di Dio" (…) Da questi doni derivavano
la sua sicurezza e quell'equilibrio tra vita attiva e vita
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contemplativa (…) Diede il proprio amore a tutti, ricchi e poveri,
sorelle e lavoratori con semplicità e imparzialità."18 Il suo esempio
di servizio e di amore sacrificale fu straordinario.
"Il bene tende a diffondersi" come si è espresso Papa
Francesco in "La gioia del Vangelo" e fu così che Madre Assunta visse.
La sua bontà era contagiosa. Era una guida che seguiva e viveva gli
esempi di Gesù, sempre disponibile per servire le proprie Sorelle
nella comunità, per i migranti più poveri e più bisognosi, e per le
esigenze della missione. Cercava coraggiosamente di preservare il
carisma scalabriniano durante il periodo buio e doloroso a cui la
congregazione andò incontro. Intuendo che l'identità
dell'istituzione era in pericolo, Madre Assunta scrisse al vescovo
Scalabrini chiedendo un intervento in favore della congregazione.
Era una servitrice fedele di tutti, un "pilastro" del MSCS, che passò
la vita e spese le proprie energie con serenità e calma, sempre
gentile e buona con tutti.
Conclusione
Madre Assunta, un modello pastorale missionario delle
religiose scalabriniane e della Chiesa, sapeva e capiva come essere
seguace di Cristo, come abbracciare Cristo migrante come maestra,
e come cercare saggezza e conoscenza per ciò che richiede il costo
dell'essere discepolo. Seguace di Cristo verso gli altri, era dotata di
certe qualità missionarie pastorali che distinguono un tipo di vita
che presenta disposizioni positive, temperamenti, attitudini e
convinzioni necessari per partecipare alla missione divina di
servire, e di contribuire a cambiare il mondo nel modo più semplice
e sereno.
18

Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre
Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di
S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 69.

INCAMMINO

34

Madre Assunta fu una missionaria pastorale di preghiera,
compassione e attenzione; di giustizia sociale e pietà; e una guida
che amò molto i poveri e stette dalla loro parte. Una persona santa
che comprese chiaramente la propria dipendenza da Dio, che
espresse al meglio con queste parole: "Dio vede, Dio provvede" e "Senza
sacrificio non possiamo fare nulla di buono per i nostri compagni cristiani, e
faremo anche meno se non pratichiamo la carità fra di noi; ma speriamo che ciò
non venga a mancare fra di noi. Unione e carità: con queste tutto si può
tollerare e tutte le sofferenze possono essere sopportate."19 Erano
un'espressione di chi lei era e di come visse come missionaria
pastorale scalabriniana di Dio.

19

Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre
Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di
S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pagg. 58-59.
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O ESPÍRITO DE MADRE ASSUNTA
CONTINUA VIVO NA JUVENTUDE
MISSIONÁRIA SCALABRINIANA
Irmã Silvana Ribeiro

“A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e por isso, nos impõe
grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; oferecer a ele
fundamentos sólidos, sobre os quais irão construir a vida; transmitir-lhe
valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida; assegurar-lhe um
horizonte transcendente que responda a sede de felicidade autêntica, suscitando
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que
corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores
potencialidades, para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do
destino de todos”. (Papa Francisco)
Este ano de 2014 está sendo marcado por acontecimentos
muito especiais: A Beatificação de Madre Assunta Marchetti, o
início do ano da Vida Religiosa Consagrada e o Encontro
Congregacional das Formandas e Vocacionadas.
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Relembrando a frase do Papa Francisco: “A juventude é a
janela pela qual o futuro entra no mundo e é importante abri-lhe
espaços”. Que bom que este espaço para a realização do encontro
das formandas e vocacionadas, foi aberto justamente, no dia de
ação de graças pela Beatificação de Madre Assunta.
Este encontro marcou um novo tempo na Congregação das
Irmãs Scalabrinianas. É muito bom quando encontramos pessoas
que estão dispostas a caminhar conosco, pela mesma causa, Jesus
Cristo e o migrante, isto nos fortalece. Partilhar alegrias e desafios
entre jovens renasce a esperança de quanto Deus continua
chamando pessoas para doar com alegria a sua vida a serviço de
uma grande causa: despertar o mundo para o amor.
Como Scalabrinianas somos convocadas a conhecer a
cultura de diferentes povos, de diferentes realidades. Neste
encontro tivemos a oportunidade de nos enriquecer com a
presença de jovens vocacionadas e formandas provindas de
diversos países, trazendo consigo, suas características, seus
costumes, sua maneira de falar e vestir, formando um lindo
ramalhete da diversidade das criaturas de Deus. Ele quer nos falar
pela presença específica de cada uma. Segue o testemunho das
formandas e vocacionadas, a respeito das expectativas para a
Beatificação de Madre Assunta e para o encontro das formandas e
vocacionadas:
“Que bom que acontecerá no dia de ação de graças pela
Beatificação de Madre Assunta o nosso encontro de formandas.
Nós consideramos que só o fato de que seja realizado um encontro
de formandas é muito bom, ainda mais sendo de toda a
congregação, o que nunca presenciamos antes.
Esperamos que este encontro seja alegre, com partilha de
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experiências e enriquecimento entre todas. Já que não conhecemos
todas as nossas colegas de caminhada. E isso faz que sejam maiores
os laços de fraternidade.
Preparamos uma pequena canção em paródia de Madre
Assunta, e outros detalhes deixamos como surpresa. Na unidade
nos fortificamos no seguimento a pessoa de Jesus Cristo”.
Noviças: Daniela Bernardi, Neuza Estevan
e Ana Teresa De Los Santos

“Que a Beatificação de Madre Assunta Marchetti seja um
momento histórico e tão importante para a Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo–Scalabrinianas. É chegada a
hora dessa mulher corajosa, bondosa, vazia de si e cheia de Deus,
ser reconhecida pela Igreja e por todo o povo de Deus, por tudo o
que fez em sua vida e que, agora, do lado de Deus, com a Virgem
Maria, com os Anjos e Santos, continua a realizar em favor de quem
suplica a sua intercessão.
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Que a festa da Beatificação seja um momento inesquecível
de Ação de Graças e Louvor a Deus por Madre Assunta, e seja
também um momento de encontro entre as consagradas e
formandas de todas as províncias, proporcionando a integração e a
troca de experiências entre si”.
Aspirante: Angra Mota da Silva
“Os melhores sentimentos tomam conta do meu ser quando penso
no dia 25 e 26 de outubro, dia da Beatificação de Madre Assunta e
do encontro com as formandas e vocacionadas, confesso que estou
com um frio na barriga, pois carrego comigo a insegurança e a
vontade de um “algo a mais” e penso que lá encontrarei muitas
meninas com pensamentos e ideais iguais aos meus.
E para a beatificação estou entusiasmada, pois é um
momento ápice e histórico para a congregação e também um
grande demonstrativo do verdadeiro sentido da fé e da luta pela
vida.
Vocacionada: Roberta Stiehl

“Que possa ser uma celebração muito bonita e que com o
evento da Beatificação muitas vocações surjam com o exemplo de
vida de Madre Assunta. Também que possa ter uma integração
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com todos que participarem: leigos, irmãs, padres, migrantes! Uma
festa feliz e animada”.
Aspirante: Joyce Ramalho
“Está sendo uma alegria muito grande, estou ansiosa que
possa chegar logo esse dia tão importante”.
Aspirante: Poliana Almeida
“Estou feliz pela oportunidade de participar da Beatificação
de nossa Co-fundadora. Sinto-me contente pelo fato de ser
aspirante e estar na Congregação de uma mulher admirável e
virtudes inigualáveis. Que este acontecimento renove cada vez
mais minha vocação e que Madre Assunta interceda por nós em
nossas decisões e caminho”.
Aspirante: Juliana Ramalho

“Este encontro será fantástico, repleto de trocas de
experiências. Que possamos transmitir a alegria de Jesus presente
em nossa vida. Será um momento propicio para partilhar nossos
sonhos, desafios, esperanças e nos fortalecer vocacionalmente.
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Que a exemplo de Madre Assunta possamos viver a
comunhão na diversidade e tantos outros valores característicos do
carisma Scalabrinianos”.
Postulantes: Josiele da Silva, Liz Talavera,
Vitorinha Albuquerque, Zulema Beatriz Nuñes
“Que a Beatificação possa ser um evento cheio de amor,
confraternização, união, e tudo o que acontecer que seja
inesquecível. Que com seu exemplo de vida possamos ser fecundas
e testemunha-la para o mundo ouvir. Que cada pessoa possa se
renovar conforme cada milagre que Madre Assunta realizou, desde
o mais simples, mas com grande valor e significado”.
Aspirante: Regina Veche
Após o encontro das formandas e vocacionadas como é bom
perceber que estas expectativas foram alcançadas, muitas
manifestaram o desejo de que este encontro fosse uma fonte de
alegria, de entusiasmo e principalmente de fortalecimento
vocacional, tudo isto aconteceu e podemos agora conferir quais
foram os ecos da Beatificação de Madre Assunta e do Encontro
Congregacional das Formandas e Vocacionadas:
“Sempre apreciei a simplicidade, a confiança, a bondade de
uma pessoa. E em pouco tempo soube da história de uma mulher
que de dedicou sua vida a todos, uma pessoa incrível - Madre
Assunta, Cofundadora das Congregação das Irmãs Scalabrinianas,
ela silenciou, buscou ouvir Deus e no Sagrado Coração de Jesus
depositou toda sua confiança.
Enfrentou as dificuldades, as perdas e as reclamações
sempre com devota confiança e sempre orando ao Pai.
Sua Beatificação foi uma forma de honrar essa grande Irmã
de coração puro e sincero. Madre Assunta é uma mulher de
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inspiração, de fé inabalável; ela inspirou e emocionou muitas
pessoas. Que levemos conosco seu exemplo de vida simples
dedicada e focada em duas coisa bondade e confiança.
O medo muitas vezes impede meninas de seguir um
caminho, de ouvirem o que as chama impede de realizar o seu e o
maior desejo de Deus.O encontro das formandas e vocacionadas
além de ser marcado com relatos incríveis de mulheres que deram o
seu sim sem medo, sem olhar para trás foi também um meio de ver
quantas meninas são corajosas e inspiradoras.Um encontro
lindo,divertido em um lugar especial.Inesquecível para quem inicia
um caminho e marcante para quem já está na trajetória e seguindo
o caminho de Cristo.
Vocacionada: Luiza Gomes

“Que alegria e sinal de esperança para nós foi a Beatificação
de Madre Assunta, poder estar juntas, se alegrar com o prazer do
encontro entre irmãs e amigos. Na Celebração de Beatificação
percebi quantas irmãs se emocionaram, por estar ali, celebrando
uma conquista que foi rezada, motivada e buscada por todas.
E que momento maravilhoso foi o Encontro das formandas,
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percebi as grandes expectativas no olhar de cada uma, e a alegria
do conhecer, do conviver e de se sentir parte de um projeto maior.
Foram lindas as apresentações de cada grupo e motivador
também foram os testemunhos missionário e vocacional das irmãs.
Fez a diferença!
Uma irmã sentada próxima a mim se expressou: "Vocês não
são o nosso futuro, mas são o nosso presente nesta caminha
missionária a serviço do migrante" e me alegrei por ouvir isto e
concordei com a suas palavras, pois juntas, a cada dia escrevemos
um pouco da história da família Scalabriniana.
A Beata Madre Assunta já dizia: "Sorri-nos uma grande
esperança", e foi essa certeza que ficou para mim, ser sinal de
esperança, confiança e vida na Congregação.
Agradeço a cada uma e continuaremos unidas em preces”
Juniorista: Ir. Érica Ortiz Borges da Silva
“Olá amadas irmãs, vocacionadas e formandas
Scalabrinianas. Sou irmã Gleiciane, juniorista scalabriniana.
Moro atualmente em Ji-Paraná/Rondonia, mas em breve to
mudando pra Cuaibá.
Olha...falar de tamanha graça, quase não tenho
palavras....Creio que não só o evento em si, mas toda articulação
nas bases, todo espirito sendo preparado. O que vale é o resultado,
o evento passa como dizia alguem lá que não me recordo quem.
A Missa de Beatificação é inesquecível, confesso que engolia
choro toda hora, por que não podia chorar devido as tintas no meu
rosto, onde eu estava a caracter indígena, iria ficar horrível se
tocasse qualquer quantia de água. Foi um momento muito
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esperado, muito rezado e preparado por tantas pessoas e muito
mais por Deus. Confesso que depois da Beatificação, me senti mais
animada na caminhada, amo mais essa congregação, me sinto mais
scalabriniana, de verdade mesmo, a cada dia aprendo mais amar
Madre Assunta e suas Virtudes. Sinto que o mundo e os migrantes
precisam a cada dia de mim como irmã, e eu quero.
O encontro de formandas foi maravilhoso, minha nossa!!! fui
ansiosa pra conhecer cada formanda, vocacionada e irmãs que
estavam articulando o encontro. Cada Detalhe foi muito
importante, da acolhida aos momentos da partilha de vida, de
cultura, ou simplesmente estar juntas, o tempo voou, estar
próximo das irmãs do Governo Geral, elas participando das nossas
alegrias, sonhos, expectativas foi maravilhoso. Digo isso por que
sempre me senti muito longe das irmãs, cada Província no seu
"quadrado".

Esse encontro e Beatificação de Madre Assunta abriu-me
para o sentido de pertença a toda Congregação, conhecendo a
aprendendo a amar cada uma, nas suas diferenças culturais e
linguísticas. Eu vim encantada com tudo.
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Obrigada Senhor e toda Congregação por mais essa
oportunidade.Obrigada Família Scalabriniana, conte comigo,
minhas preces a todas voces e meu Abraço amazônico.
Avanteee”
Juniorista: Ir. Gleiciane Matos Gomes
“Fue uma alegria enorme participar de la Beatificacion de
Madre Assunta, fue muy significante para mi. Fue algo maravilloso
uma experiência que nunca voi a olvidar. Madre Assunta um
ejemplo de vida. Me hiso pensar, refletir y esperar em Dios me
motivo mas para ingresar em la Congregacion de lãs Hermanas
Misioneras Scalabrinianas”.
Vocacionada: Kelly da Silva
Quem desejar conferir fotos, flash mob, vídeos e mais
alguns depoimentos das formandas e vocacionadas ou deixar seus
recados para as jovens, acesse no facebook um grupo que criamos
com o nome: Encontro das Formandas e Vocacionadas
Scalabrinianas:
https://www.facebook.com/groups/1517512158493885/?fref=ts, este
grupo do facebook é fonte de partilha, motivação, bate papo,
fortalecimento vocacional entre as Irmãs, formandas e
vocacionadas.
Durante o encontro cada grupo de formanda e vocacionada
foi apresentando de forma muito criativa: paródias, danças,
vídeos... e também tivemos um bate papo, muito especial, com a
Superiora Geral: Irmã Neuza de Fátima Mariano, ela respondeu
algumas perguntas e deixou sua mensagem, exortando as jovens
para que abracem com coragem, responsabilidade e alegria a Vida
Religiosa Scalabriniana.
Já estamos na expectativa da realização do próximo
encontro Congregacional das Formandas e Vocacionadas e assim
podemos fazer nossas as palavras de Madre Assunta: “Sorri-nos
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uma grande esperança”. Que tenhamos coragem de "Despertar o
mundo! Ser testemunhas de uma forma diferente de fazer as coisas,
de agir, de viver! É possível viver neste mundo de forma diferente"
(Papa Francisco).
Nossa prece de louvor ao Senhor que inspirou a realização
deste encontro, ao Governo Geral e Provinciais que apoiaram a
realização do mesmo e a todas as formandas e vocacionadas que
foram moldando cada minuto deste encontro. Queridas jovens:
AVANTE, AVANTE, AVANTE...
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Beatificação de Madre Assunta:
vozes, ressonâncias e reflexões

Ação de graças a Deus, lágrimas de alegria, preces de
esperança e gratidão coloriram o cenário da beatificação de Madre
Assunta Marchetti no sábado, 25 de outubro de 2014, às 10h, na
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, em São
Paulo, cidade onde a religiosa viveu e realizou sua missão por
muitos anos.
Centenas de milhares de peregrinos de várias cidades do
Brasil e delegações da Itália, Estados Unidos e diversos países da
América Latina, onde trabalham as missionárias Scalabrinianas,
acompanharam a beatificação no interior da catedral e na praça da
Sé, onde foram instalados telões para que a multidão
acompanhasse os ritos.
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Precedido pelo canto do
Kyrie, teve início o rito de
beatificação presidido pelo
Cardeal Angelo Amato, Prefeito
da Congregação da Causa dos
Santos. A postuladora da causa,
Irmã Leocádia Mezzomo fez a
leitura da síntese biográfica da
venerável Madre Assunta. Na
sequencia, Dom Odilo solicitou
ao enviado pontifício para que a Serva de Deus fosse inscrita entre
os beatos da Igreja.
Logo após, o Cardeal Amato deu seguimento com a leitura
da carta apostólica, em latim e também em português, na qual o
Papa Francisco inscreveu Madre Assunta no livro dos beatos,
sendo instituído oficialmente que a memória da bem-aventurada
será celebrada anualmente no dia primeiro de julho, data de sua
partida para a eternidade.
Na Carta Apostólica, o Papa Francisco declara “que a
Venerável Serva de Deus Assunta Marchetti Co-fundadora da
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo,
Scalabrinianas, testemunha da caridade de Cristo para com os
migrantes e órfãos, dos quais foi “mãe” terna, seja de agora em
diante chamada de Beata.”
Com efusivos aplausos e grande comoção da multidão, foi
descerrado o arazzo, quadro com a imagem da bem-aventurada
Assunta, pintado pela artista russa, Natalia Tsarkova, responsável
pelos retratos oficiais do Papa. Seu primeiro trabalho oficial no
Vaticano foi por ocasião do Jubileu do ano 2000 e pelos 80 anos de
João Paulo II. Sobre o quadro da bem-aventurada, Natalia disse ter
estudado muito a vida da beata e que ela entrou em seu coração. “A
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minha intenção é que as pessoas que olham para Madre Assunta
tenham uma sensação de segurança e de paz, porque ela está
olhando para o mundo com um olhar cheio de bondade e amor,
cheio de misericórdia. E ela também encoraja a olhar para frente
com grande fé em Deus”, explicou a artista.
A culminância da beatificação aconteceu com a procissão
da relíquia da bem-aventurada, conduzida pela Superiora Geral da
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo,
Scalabrinianas, Irmã Neusa de Fátima Mariano, pela Irmã Laura
Bondi e um grupo de crianças da Casa Madre Assunta de Vila
Prudente e do Instituto Cristóvão Colombo, do Ipiranga que
prestaram homenagem à bem-aventurada depositando rosas em
frente à relíquia exposta na catedral.
Na homilia, o Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São
Paulo, que presidiu a Celebração Eucarística, recordou que Madre
Assunta viveu de maneira exemplar as virtudes da fé, da esperança
e da caridade. “Sua vida foi inteiramente orientada pela caridade de
Cristo que ardia em seu coração e que lhe ajudava a ver os outros
como imagem e semelhança de Deus. Era uma doação total, sem
medida, a ponto de entregar a própria vida a Cristo.”
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O cardeal enfatizou ainda a
força e a firmeza da bem-aventurada
que movida pela fé em Deus e pelo
amor ao próximo, deixou a própria
pátria e abraçou a vocação
missionária, doando a vida aos mais
pobres. “Ela testemunhou a caridade
de Cristo junto aos órfãos,
migrantes e desamparados. Para
eles, ela foi mãe solícita”, completou.
Segundo Dom Odilo, as pessoas santas dirigiram suas vidas
pela Palavra de Deus, tendo como modelo Jesus Cristo. “Não dá
para ser bom cristão sem viver o espírito das bem aventuranças”,
disse lembrando que o ano 2015 será dedicado à vida consagrada, e
as pessoas consagradas são chamadas a viver seu carisma com
alegria, generosidade e entrega total à causa abraçada.
A superiora geral, irmã Neusa, manifestou seu agradecimento a
todos que participaram da beatificação e também recordou que
estamos às vésperas da abertura do ano da vida consagrada.
“Queremos renovar o nosso empenho em viver com renovado amor
a nossa consagração religiosa, testemunhando a alegria do
evangelho, a alegria do discipulado, a alegria da consagração [...]
que madre Assunta una sua voz a nossa e interceda por Deus
sempre.”
Irmã Neusa destacou também que Madre Assunta abre
novos horizontes, uma nova primavera para a congregação e a
partir deste acontecimento singular novas vocações irão florescer e
se multiplicar. “Podemos afirmar que a vida de Madre Assunta é
uma verdadeira escola de caridade e santidade. É nesta escola de
santidade e de caridade aos migrantes que devemos,
continuamente, nos formarmos e, também, formar as jovens que o
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Senhor continua a chamar para a nossa família religiosa”, ressaltou
emocionada.
No momento da ação de
graças,
o
Cardeal
Amato,
representante do Papa Francisco,
afirmou que para Madre Assunta o
mais importante era amar e servir os
órfãos. “Era um servir com alegria. A
caridade era sem ostentação. Ela nos
ensina que precisamos fazer o bem
com generosidade e simplicidade”.
Para Dom Italo Castellani, arcebispo de
Lucca, arquidiocese italiana onde está localizada a terra natal da
bem-aventurada, Camaiore, expressou palavras de agradecimento
ao papa Francisco por ter autorizado a beatificação de Madre
Assunta. E fez memória que em Lucca, Madre Assunta recebeu o
dom da fé que ela viveu de forma heroica. “Os santos são a beleza e
o amor de Deus.Que o testemunho da bem-aventurada possa gerar
no mundo das migrações proteção e acolhida.”
De acordo com Irmã Laura Bondi, que trabalhou durante 21
anos na causa da beatificação de Madre Assunta, a bem-aventurada
tem uma riqueza que nós ainda não conhecemos. “Ela está muito
acima de nós, mas neste momento, ela quer que nós participemos
desta riqueza. Então, estamos em meio a uma grande ventania de
alegria que chega até nós com as bênçãos de Deus e devemos
reconhecer tudo isso.”
Irmã Laura revelou que em alguns momentos parece estar
sonhando porque enfrentou momentos difíceis, de grandes
preocupações e agora vivencia a beatificação da venerável serva de
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Deus. “Depois de um longo caminho feito, eu sinto, principalmente,
que Madre Assunta é uma esperança sobre a terra, porque ela viveu
de fé antes de tudo, mas depois de esperança. “Dio vede, Dio
provede”. Esta é uma esperança. A fé num certo ponto deve se
tornar esperança, senão não é fé verdadeira”, ressaltou.

Na visão de Irmã Laura, Madre Assunta foi uma mulher
real, concreta, mas tinha um caminho espiritual todo diferente,
porque era inteiramente traçado por Deus e pelo Espírito Santo.
“Eu sempre senti Madre Assunta muito perto de mim, sem falar, no
seu grande silêncio, uma presença confortante. E isso fez com eu
crescesse na devoção a ela.”
A primeira conselheira e ecônoma provincial da província
Nossa Senhora de Fátima, Marissônia Daltoé, expressou que a
beatificação é um momento de graça para a congregação e um
momento histórico para a Igreja. “Madre Assunta representa para
mim uma grande missionária para a Igreja e um modelo de religiosa
scalabriniana a ser seguido.”
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Conforme a postuladora da causa de
beatificação de Madre Assunta, Irmã
Leocádia Mezzomo, está sendo uma graça
de Deus conhecer mais de perto o que é a
santidade de uma pessoa tão simples, tão
humilde e tão comum como foi Madre
Assunta. “Tocando os restos mortais,
aqueles restinhos humildes do corpo dela,
senti um convite àquilo que é essencial,
porque tudo passa: a matéria do nosso
corpo, as aparências, a agitação, os projetos,
tudo passa. O que fica é o amor que se viveu
através da dimensão corpórea, física, porque
o amor se expressa em gestos de ternura, de atenção, de serviço, de
humildade, muitas vezes, renunciando a si próprio. Ela também, a
exemplo de padre José Marchetti, fez o voto de antepor o próximo
a tudo”, destacou.
Irmã Leocádia disse também que Madre Assunta é uma
mulher que precisou se exercitar muito para se autodominar,
custou muito para ela moldar-se, pois possuía um caráter forte.
“Ela conjugava bem o verbo amar, deixar que o amor vencesse,
morrer nas próprias ideias, ficar firme no essencial. Penso que para
nós fica esse convite: sirvam os migrantes, mas com amor, com
dedicação.”
Sobre a importância da beatificação de Madre Assunta, a
superiora provincial da província Imaculada Conceição, irmã
Marilúcia Bresolin, frisou que o evento tocou profundamente nos
corações dos participantes. “Foi um grande momento de
renovação, de desafios para nós avançarmos na nossa missão e na
espiritualidade.” Em sua fala também recordou que milagre que
levou a venerável Madre Assunta a ser declarada bem-aventurada
pelo Papa Francisco aconteceu no Hospital Mãe de Deus, em Porto
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Alegre, em 1998. O engenheiro Heraclides Teixeira Filho sofreu um
ataque cardíaco e foi atestado com morte cerebral que durou mais
de quinze minutos. Naquele exato momento, a responsável pelo
centro cirúrgico, Irmã Gema Lucion, ligou para a presidente do
hospital, Madre Alice Milani, informando que não haveria volta e
pediu orações. “Madre Alice colocou um santinho de Madre
Assunta debaixo do Sacrário e reuniu as irmãs da comunidade para
rezar. O senhor Heraclides se recuperou e não sofreu sequelas”,
relatou.

Isabel, sobrinha neta de Madre Assunta, disse que sua avó
Filomena, irmã da beata, contava que ela tinha o dom do
entendimento, do conselho, e era muito dedicada na missão com os
necessitados. “Ela era muito querida, muito admirada. Sempre foi
uma referência pra nós. Sempre foi até quase uma cobrança, porque
se a gente tem um parente que agiu com tanta bondade, a gente
tem que fazer boas obras também”, disse. Isabel lembrou inclusive
que a avó dizia que Madre Assunta costumava orientar os
familiares, dizendo: “‘sejam bons, sigam os bons exemplos, cada um
na sua vocação’. É por isso que pra família está sendo uma grande
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emoção, porque ela sempre foi importante pra gente e o fato de ser
reconhecida publicamente, é uma grande alegria, não só pelo título
de beata, mas pela vida que ela teve”, destacou a sobrinha neta de
Madre Assunta.

A ex-superiora geral da Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, Lice Maria
Signor, que se ocupou do Projeto Historia da Congregação,
publicado em três volumes, contou o processo de beatificação de
Madre Assunta foi aberto em 12 de junho de 1987 na Arquidiocese
de São Paulo, quando era madre geral. “A decisão foi tomada em
consenso. O governo geral foi unânime. Isso nem sempre acontece”,
revelou.
Para Irmã Lice, Madre Assunta era uma pessoa firme, mas
muito bondosa. “Parecia quase um contraste a firmeza dela com a
compreensão, com a bondade, com a humildade. Nós já sabemos
tudo isso. Só falta praticar. Eu acredito que o momento mais
significativo é que Madre Assunta é da Igreja e a Igreja está sensível
e solidária com a migração.”
Para Irmã Milva Caro da província São José, Piacenza,
Itália, participar da beatificação de Madre Assunta foi
verdadeiramente um privilégio. “Eu me sinto honrada por estar
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aqui e na obrigação de rezar pelas irmãs que não puderam estar
aqui. Madre Assunta hoje está realizando o que fez no inicio da
nossa Congregação: a unidade”, destacou. Também para Paula
Mazzoni, da cidade de Lucca, Itália, a participação no evento foi
uma grande emoção e uma experiência nova e totalizante.
Irmã Égide Benedetto trabalha há cerca de 25 anos na
Colômbia e participou da beatificação acompanhada de um grupo
de mais de 20 leigos. Segundo ela, a beatificação de Madre Assunta
é um momento de graça, um presente para a Igreja e a
Congregação. “Os leigos estão enamorados (apaixonados por
Madre Assunta), pela acolhida dela, e pelo jeito de ser
misericordiosa”, disse.
A superiora provincial da província Maria Mãe dos
Migrantes, Irmã Glória Dal Pozzo, expressou sua grande emoção
por estar vivendo a beatificação de Madre Assunta que é um marco
significativo tanto para a congregação quanto para a Igreja. “Eu me
sinto muito feliz em participar da beatificação de Madre Assunta
sabendo que ela caminhou, viveu, fez a missão dela aqui, nesta
terra.”
Também para o coordenador geral do movimento dos leigos
missionários scalabrinianos, Isaías Pablo Klin Carlotto, a
beatificação de Madre Assunta é um momento muito intenso de fé
e de esperança, algo que foi muito esperado, muito desejado e
muitas pessoas rezaram por isso, buscando bênçãos e graças para
suas vidas e para suas comunidades. “Para o Movimento, Madre
Assunta é o modelo e a inspiração para a vida cotidiana, na
sensibilidade aos mais necessitados e para aquelas pessoas
migrantes que necessitam de um cuidado maior”, afirmou
lembrando que no testemunho de vida da bem-aventurada temos
uma motivação, um exemplo de fé e de esperança.
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Rosário Felipe, dos Estados Unidos, disse que leu muito
sobre Madre Assunta e gostou, especialmente, da missão por ela
realizada e das dificuldades pelas quais passou. “A gente se
identifica com o sofrimento dela. Eu tinha minha irmã com câncer
e ia fazer um procedimento cirúrgico. E ela rezou o rosário em
honra a Madre Assunta durante alguns dias e quando repetiu o
exame estava curada”, revelou dizendo que a beatificação está
realizando milagres em todos os sentidos.
A
leiga
missionária
scalabriniana e coordenadora do
grupo Padre José Marchetti, em
Chicago, Patrícia Garcia, nascida
na Guatemala, trabalha no
serviço aos migrantes mexicanos
como catequista. Para ela, a
beatificação está sendo muito
especial. “É um sentimento de
emoção muito grande poder estar
aqui, e poder partilhar e estar unida nesta grande família que tem o
exemplo de vida da beata Assunta para seguir.”
Há mais de dois anos Edilson Inácio da Silva trabalha como
motorista e na manutenção da Casa Madre Assunta de Vila
Prudente. Para ele, a beatificação foi um acontecimento grandioso
que demonstrou a organização e a unidade das irmãs. “Eu me sinto
muito bem, muito realizado e muito contente em fazer parte desta
família.”
Para o pequeno Ronaldo Costa Rosa Alexandre, 11 anos,
vindo de Naviraí, MS, com seus pais e avós, a beatificação da
religiosa é um ensinamento da importância de ajudar o próximo e
amá-lo como a si mesmo. “A gente sente aquela vontade de acolher
os migrantes que vem de outros países e eu quero passar isso para
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os meus colegas. E vou falar para eles que um dia visitem o quarto
de Madre Assunta e seus restos mortais.”
Terezinha Costa
Rosa, Naviraí, MS, avó de
Ronaldo, confessou que
não conteve a emoção em
participar do grande
evento
de
fé
da
beatificação de Madre
Assunta. “Me deu um
acesso de choro. Eu
chorei muito, muito mesmo quando coloquei as mãos sobre o
sacrário, e depois na urna com os restos mortais de Madre Assunta.
Eu falei: obrigada, meu Deus! Obrigada, Madre Assunta por esse
acontecimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Como
Deus é maravilhoso, como ela ama esta congregação. Que Deus
continue mandando mais vocações”, ressaltou, dizendo da alegria
por ter uma filha na Congregação, a Irmã Rosane Costa Rosa.
Quem não conseguiu participar da beatificação, teve a
oportunidade de acompanhar a transmissão ao vivo por canais de
televisão, emissoras de rádio e internet. Foi o que aconteceu com
Ermida Vitória Scariot, de Ibiaçá, RS, que assistiu o rito de
beatificação e a celebração eucarística pela TV Aparecida. Ela
destacou que Madre Assunta trabalhou e sofreu muito, mas
conseguiu ser uma pessoa amada, simples, acolhedora e cheia de
Deus, deixando um testemunho extraordinário de fé, esperança e
caridade a ser seguido. “Não dá para explicar o que eu vi hoje.
Parece que um novo mundo está começando. Estamos vivendo
num novo céu e numa nova terra. Deus se revelou nesta humilde e
sábia mulher”, disse por telefone na noite da beatificação.
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Missa de Ação de Graças
em Aparecida

No dia 26 de outubro, na Basílica Nacional de Aparecida
(SP), às 8h foi celebrada a Missa em Ação de Graças pela
beatificação de Madre Assunta presidida pelo cardeal-arcebispo
dom Raymundo Damasceno, com a presença de milhares de fiéis.
Elizeuma Freitas da Silva Marcelino mora em Aparecida, SP, viúva
e mãe de cinco filhos, participou da celebração eucarística na
basílica de Aparecida, no domingo, 26 de outubro. Há poucos dias,
soube que está com câncer no colo do útero e busca força na fé em
Deus. “Quando o padre falou da beatificação de Madre Assunta, eu
me senti muito tocada e já consegui uma oração dela para rezar,
porque eu tenho certeza que ela (Madre Assunta) vai me ajudar
nesta caminhada que eu vou enfrentar. A missão dela era ajudar os
órfãos, os migrantes, então isso me tocou no fundo do coração”,
disse, revelando que no mesmo dia iria começar a novena à bemaventurada. “Tenho certeza que um dia eu vou poder falar que
consegui uma graça, porque para Deus nada é impossível.
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Após esse grande evento de fé, a romaria das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas para esse
momento celebrativo teve seu encerramento com os festejos
comemorativos da beatificação no Centro de Eventos Padre Vitor
Coelho de Almeida, a partir das 10h, com a presença de diversos
grupos, devotos de Madre Assunta, e representantes de caravanas
que prestaram sua homenagem por meio de apresentações
culturais, discursos e depoimentos que expressaram a alegria e a
gratidão pelos dias de convivência e unidade em torno da
beatificação da bem-aventurada.
A superiora geral, irmã
Neusa,
expressando
sentimentos
de
profunda
gratidão,
lembrou que Madre
Assunta foi a caridade
de Cristo para com os
migrantes e falou sobre
a programação prevista
para a Itália. “Neste
momento nossos olhares
já se voltam para Camiore (Itália), onde daremos continuidade às
programações de beatificação com uma grande celebração de ação
de graças que será realizada no dia 7 de dezembro. É o grande
desejo do monsenhor Ítalo que partíssemos da diocese de Lucca
num itinerário formativo e espiritual que se estenderá até o dia 1º
de julho de 2015”, revelou a Superiora Geral e em seguida entregou
a relíquia da bem-aventurada a Dom Italo Castellani, arcebispo de
Lucca.
Com grande emoção, os participantes puderam ouvir as
palavras do Papa Francisco elogiando a bem-aventurada Assunta
Marchetti, que foi beatificada na Catedral da Sé, em São Paulo, no
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dia anterior, 25,
por
sua
intercessão em
um
milagre
realizado
no
estado do Rio
Grande do Sul,
Brasil.
"Marchetti
foi
uma
madre
exemplar,
que
trabalhou a serviço dos órfãos de imigrantes italianos. Ela via Jesus
presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes, nos imigrantes",
afirmou Francisco, na celebração do Ângelus, no Vaticano.
Na mesma perspectiva, a Responsável Geral das
Scalabrinianas Seculares, Adelia Firetti (Suíça), disse que a
beatificação é um acontecimento de profunda gratidão a Deus pela
vida da bem-aventurada Madre Assunta que a Congregação oferece
ao mundo, à Igreja e aos migrantes como luz de esperança e
santidade. “É um tempo de graça que estamos vivendo e nos
sentimos mais unidos como família scalabriniana.”
Para o Vigário Geral da Congregação dos Missionários
Scalabrinianos, Padre Alfredo Gonçalves, representante do
Superior Geral, Madre Assunta representa uma nova sensibilização
da Igreja para com o mundo das migrações e motiva para seguir
com renovado ardor nos caminhos dos migrantes, no caminho do
bem. “Estamos vivendo esta grande graça que Deus nos dá de
revisitar, reviver e encarnar as virtudes e a missão de Madre
Assunta”.
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Segundo o Vigário Geral, a beatificação foi um momento
muito forte de missionariedade, mística e espiritualidade para a
família scalabriniana. Ao lado do beato Scalabrini e do Servo de
Deus Padre José Marchetti encontramos força e entusiasmo para
seguir adiante. “Cabe a nós agora propagar que Madre Assunta é o
coração materno de Deus entre os migrantes.”

Às vésperas da beatificação Superiora geral
se reúne com as Irmãs da Congregação
No 24 de outubro
de 2014, às vésperas da
solene
celebração
de
beatificação
da
cofundadora
Madre
Assunta Marchetti, a
Superiora Geral, Irmã
Neusa de Fátima Mariano,
reuniu as irmãs na capela
da Casa Madre Assunta Marchetti, local onde viveu e morreu a
venerável serva de Deus e onde, atualmente, repousam seus restos
mortais. “Esta Capela é o lugar onde podemos sentir mais
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intensamente sua presença, e todos os cômodos desta casa são
impregnados pelo testemunho de santidade de Madre Assunta, a
Mãe dos Órfãos e Migrantes, cofundadora da Congregação das
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas”, disse
comovida.

Esperança e gratidão coroaram tríduo e vigília em
preparação à beatificação de Madre Assunta
Marchetti
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Nos dias 21,
22 e 23 de outubro
foi realizado o
tríduo
em
preparação
à
beatificação
de
Madre
Assunta.
“Mulher chamada a
ser
discípula
missionária junto aos órfãos” foi o tema do primeiro dia do tríduo
que aconteceu na Igreja Santo Antonio do Pari, com a celebração
da santa missa. Estiveram presentes dezenas de irmãs, leigos, exalunos do colégio Santa Teresinha do Pari e pessoas da
comunidade. O pároco da referida igreja, Frei Adriano Peixoto
Pinto, convidou as irmãs presentes para uma apresentação pessoal
e da missão que realizam nos diferentes países onde a Congregação
está presente.
Já o segundo dia do
tríduo com o tema “Mulher
humilde, serva do Senhor
com os migrantes” teve
como lugar a Igreja da Paz.
Estiveram
presentes
membros de toda a família
scalabriniana:
irmãs,
padres,
missionárias
seculares, seminaristas e
migrantes. Durante a celebração eucarística, um grupo de
migrantes recebeu o sacramento da eucaristia. O momento do
ofertório foi coroado pelos migrantes bolivianos com uma bela
dança cultural. Após a celebração, todos os presentes foram
convidados para o jantar oferecido pelos padres scalabrinianos e
preparado pelos migrantes que integram a paróquia da Paz.
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O último dia do tríduo, com o tema “Mulher de coração
generoso e fiel à missão scalabriniana”, foi realizado na paróquia
Nossa Senhora das Dores na região episcopal Ipiranga. Foi o
grande coroamento do terceiro dia em homenagem à sábia mulher
que confiou sua própria vida e seu projeto missionário ao Sagrado
Coração de Jesus. Dele, aprendeu a humildade e a mansidão, o
amor e o serviço aos órfãos, migrantes, pobres e doentes. A santa
missa foi presidida pelo bispo auxiliar Dom José Roberto Fortes
Palau que em sua homilia afirmou que Madre Assunta foi uma
mulher samaritana que soube se deixar guiar pela graça de Deus.
Na mesma noite, 23, a atenção se voltou para os voluntários que
estão trabalhando na organização e realização do evento da
beatificação da Serva de Deus.
Com a presença de dezenas de irmãs scalabrinianas,
formandas, leigos missionários scalabrinianos, missionárias
seculares, padres, colaboradores, voluntários, autoridades eclesiais
e comunidade em geral, na noite do dia 24 de outubro, às vésperas
da beatificação da mãe dos órfãos e migrantes, foi realizada uma
vigília dedicada à santidade. Foi um momento intenso de oração
com atitude eclesial, em profunda unidade e comunhão com toda a
família scalabriniana. Com orações em quatro idiomas (italiano,
português, espanhol e inglês) rendemos graças e louvores ao
Senhor por ter elevando Madre Assunta à glória dos bemaventurados. Na ocasião, houve um importante momento em que
as irmãs missionárias Scalabrinianas fizeram a renovação de seus
votos de castidade, pobreza e obediência.
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Carta Apostolica
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