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 Apresentação 

 
 O Boletim da Congregação Humilitas In Cammino, nº 94, 

chega em suas mãos, neste amplo contexto das celebrações do Ano 

dedicado à Vida Consagrada, no qual o Papa Francisco nos convoca à 

paixão missionária, à alegria do encontro com Cristo que nos impele a 

partilhar com os outros a beleza da fé e nos convida a “renovar nossa 

fidelidade ao Evangelho, a reavivar o dom da profecia e a  fortalecer 

em nós a esperança, para vivenciarmos o hoje da humanidade”! 
 

Neste ano, são inúmeros os eventos, atividades, programações e 

iniciativas que se realizam nos diversos âmbitos de nossas comunidades 

religiosas e eclesiais, colocando no centro esta vocação específica de 

seguimento radical de Jesus Cristo, no seio da Igreja. Também nós, 

nesta edição, procuraremos aprofundar alguns aspectos e elementos que 

ajudem a evidenciar a beleza do ser consagrado e missionário, no 

serviço alegre e generoso aos migrantes, tendo, como ponto de partida, 

a mensagem do Papa Francisco pronunciada por ocasião da abertura do 

ano da vida consagrada, a qual igualmente publicamos. 
 

Poderemos constatar, através dos relatos e testemunhos 

partilhados pelas nossas Irmãs, que o Senhor é vivo e operante em nossa 

história! Além disso, estes nos oferecem uma riqueza de elementos e, ao 

mesmo tempo, nos possibilita mergulhar nas raízes da memória da 

graça copiosa vivida por nossas Irmãs, fazendo despertar em nós a 

certeza de que “narrar a própria história é louvar a Deus e agradecer-

lhe por todos os seus dons”1  
  

Ainda como partilha da vida e missão da Congregação, 

trazemos o relato da atuação missionária das Irmãs: Fátima Salvagni e 

Manuela Simões, junto aos migrantes em  Lamezia Terme, o qual 

expressa a ação missionária e evangelizadora das Irmãs Missionárias de 

São Carlos Borromeo Scalabrinianas, como pequenas mostras de todo o 

                                                           
1
  Papa Francisco - Carta Apostólica aos Consagrados/as  
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bem realizado nos diversos contextos da mobilidade humana em prol da 

vida e dignidade da pessoa migrante e suas famílias, certas de que os 

migrantes são verdadeiros portadores de novos tempos “construtores 

ocultos e providenciais da fraternidade universal”2. 
 

À continuação, publicamos decretos de nomeações e de 

supressões de comunidades, emanados da Superiora Geral, como 

expressão da caminhada da Congregação, e serviços assumidos pelas 

Irmãs na Congregação. Acolhemos com alegria e entusiasmo a partilha 

das noviças integrantes do Noviciado São Carlos, América Latina e 

Caribe, como ressonância da participação das mesmas ao Novinter, 

junto a outras Congregações Religiosas. 
 

Também é motivo de júbilo e alegria publicar os nomes das 

Irmãs que fizeram os votos temporários em 30 de novembro de 2014; 

respondendo ao chamado de Deus, se decidiram pela causa dos 

migrantes em nossa Congregação. E, ao mesmo tempo, numa sintonia 

de festa e da ação de graças, selamos com nossa unidade de preces, o 

caminho de fidelidade e doação de nossas Irmãs jubilandas deste ano 

2015. 
 

Que o Bem-aventurado João Batista Scalabrini, a Bem-

aventurada Assunta Marchetti e o Servo de Deus Pe. José Marchetti, 

intercedam por nós, para que possamos viver com fidelidade a nossa 

vocação religiosa, convertendo-nos em testemunho luminoso, anúncio 

eficaz, companhia e proximidade para com as mulheres e homens do 

nosso tempo3, de modo particular os migrantes e refugiados. 

 

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora Geral 

 
Roma, 1º de Junho de 2015 

110 anos de nascimento ao céu do fundador o Bem-aventurado J.B. Scalabrini  

 
                                                           
2 Traditio Scalabriniana, n. 5. 
3  Papa Francisco - Carta Apostólica aos Consagrados/as 
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UMA PORTA ABERTA PARA A LIBERDADE 

Irmã Fátima Salvagni, mscs  e Irmã Manuela Simões, mscs 

 

“A migraçao dà ao homem, como Pátria, o mundo”. 

-Scalabrini- 
 

O bispo de 

Lamezia Terme, 

Monsenhor Luigi Antonio 

Cantafora, enamorado do 

carisma scalabriniano, 

confiou toda a pastoral 

migratória da Diocese às 

Irmãs Scalabrinianas: Irmã 

Manuela Simões e Irmã 

Fátima Salvagni, a fim de 

que seja feito um serviço 

específico e qualificado aos migrantes e aos prófugos que, sempre 

mais numerosos, chegam ou passam na cidade para seguir a estrada 

em direção a união, a fraternidade e o apoio entre os povos. 

Importante serviço, na missão scalabriniana das Irmãs 

Manuela e Fátima, é o Centro Intercultural “Insieme”, atualmente 

sob a coordenação de Ir. Fátima Salvagni. Desde 2005, o Centro, 

primeiramente chamado ‘Agência de Mediação Cultural’, oferece 

vários serviços aos tantos estrangeiros que chegam na cidade cheios 

de esperança e, muitas vezes, como fugitivos de suas terras de 

origem porque são perseguidos. Os serviços vão do 

acompanhamento aos cursos de língua italiana, (ultimamente foi 

aberta uma escola de alfabetização para mulheres marroquinas) ao 

encaminhamento para a regularização da permanência no território 

italiano  e obtenção de asilo e proteção. A ajuda, porém, vai além, 

também, com ajuda psicológica, pois estrangeiros, pessoas de etnia 
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rom e mulheres grávidas são acolhidas como em uma grande família, 

em um lugar seguro onde podem se sentirem em casa. As almas do 

Centro são as Irmãs Scalabrinianas, Manuela e Fátima, os 

colaboradores e os voluntários, ocupados diariamente para acolher e 

transmitir a face da Igreja como mãe que acolhe a todos. Os 

migrantes que se dirigem ao Centro precisam de ajuda e na estrutura 

encontram um sorriso amigo, pessoas em quem podem confiar e 

confidenciar. A nacionalidade que prevalece, aproximadamente 

70%, é a marroquina.  

 

No caminho em direção à 

integração, há tempo, faz parte 

também o Escritório Diocesano 

Migrantes, com a direção 

confiada à Ir. Manuela. No 

decorrer dos anos, a atividade da 

Cáritas, das comunidades 

paroquiais e dos voluntários, tem 

percebido uma pobreza crescente 

entre italianos e estrangeiros, os 

quais devem lutar para sobreviver 

sem trabalho e com graves 

problemas de saúde.  O Escritório 

Diocesano Migrantes, na cidade de Lamezia Terme, conseguiu levar 

atividades de integração entre estrangeiros e não; junto às três 

colaboradoras voluntárias do Centro Intercultural “Insieme” e a 

ajuda econômica da “Migrantes” nacional, foi organizado um 

oratório para crianças rom-imigrantes-italiano, para favorecer 

caminhos de integração. O compromisso missionário das Irmãs é do 

anúncio em direção a um renascimento, feito de esperança, 

humildade e entusiasmo. A Igreja de Lamezia descobriu, junto com 

as Irmãs Scalabrinianas, o valor da missão da Igreja, onde ninguém é 

estrangeiro, mas todos habitantes da mesma terra, da mesma casa 

onde não tem portas, mas somente amor e acolhida. 
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Uma flor aos olhos:  

a escola de alfabetização para mulheres marroquinas. 

 

 Há pouco tempo, 

graças às Irmãs 

Scalabrinianas, a Cáritas 

está dando suporte às 

escolas de língua italiana 

para estrangeiros, cuja 

coordenadora é a Irmã 

Fátima Salvagni. Uma 

escola se encontra em Bella 

e a outra em Nicastro. Nesta 

missão, há tantos obstáculos, mas também tantas vitórias, tantos 

sorrisos, tantas crianças felizes, tantas mulheres marginalizadas que 

encontram, finalmente, acolhida e uma possibilidade de entrar em 

relação com outras pessoas, além das conacionais. Serem ajudadas 

ao chegarem a uma cidade estrangeira é a base da integração, 

expressar-se é o primeiro passo em direção à busca de ajuda, de 

trabalho, de segurança no relacionamento com os outros. Os cursos 

de alfabetização e italiano, em pouco tempo, reuniram 

aproximadamente 50 mulheres marroquinas, mas não faltam os 

homens, e a ajuda dos professores aposentados que decidiram fazer 

este serviço totalmente gratuito, sinal que a mensagem de humildade 

e fraternidade, de família e amor das Irmãs Scalabrinianas está dando 

os seus frutos. 

 

O serviço das Irmãs Scalabrinianas parece simples mas, na 

realidade, esconde em si tanta humildade no diálogo entre todos; 

somente assim se pode chegar à construção de relacionamentos 

fraternos de acolhida e solidariedade, porque eles ensinam que é 

próprio do sofrimento, das dificuldades que chegam o socorro, a 

compaixão, a solidariedade, a partilha, a acolhida.  
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A cidade de 

Lamezia Terme cada 

dia se torna sempre 

mais intercultural, 

graças, também, ao 

fato que possui um 

aeroporto 

internacional e todos 

os trens do sul para 

o norte devem 

passar pela cidade, 

justamente na região 

humilde da Itália, a 

Calabria. Na sua missão, as Irmãs Scalabrinianas souberam unir as 

diversas nacionalidades e tantos problemas de italianos e 

estrangeiros porque são todos migrantes, todos unidos na busca de 

uma vida estável, de sair do isolamento e viver serenamente a 

própria vida. O objetivo é mesmo aquele de contribuir em fazer 

nascer a esperança, a crer que seja possível a mudança esperada, a 

partir de nós mesmos, do nosso modo de viver, de afrontar a vida, 

sendo protagonistas da nossa sociedade e levá-la no caminho da paz 

e da esperança, todos juntos.       
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A Vida Religiosa Consagrada na Igreja de hoje: 

Evangelho, Profecia e Esperança 

 

Uma pomba sustenta levemente sobre a asa um globo 

poliédrico, enquanto pousa sobre o fluir das águas das quais se 

levantam três estrelas, vigiadas pela outra asa. 

O logotipo para o Ano da Vida Consagrada expressa, por meio 

de símbolos, os valores fundamentais da Vida Consagrada. Nesta se 

reconhece “a obra incessante do Espírito Santo, que vai explanando, 

ao longo dos séculos, as riquezas da prática dos conselhos 

evangélicos através dos múltiplos carismas e que, também por este 

caminho, torna o mistério de Cristo perenemente presente na Igreja e 

no mundo, no tempo e no espaço” (VC 5). 

O sinal gráfico que desenha o perfil da pomba corresponde, em 

árabe, à palavra paz: uma chamada para a vocação da Vida Religiosa 

Consagrada que seja exemplo de reconciliação universal em Cristo. 
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A pomba sobre as águas 

A pomba pertence à simbologia clássica para representar a 

ação do Espírito Santo, fonte de vida e inspirador da criatividade. É 

uma referência aos inícios da história: no princípio, o Espírito de 

Deus pairava sobre as águas (cf. Gn 1, 2). A pomba, que paira sobre 

um mar cheio de vida não manifesta, lembra a fertilidade paciente e 

confiante, enquanto que os sinais que a cercam revelam a ação 

criadora e renovadora do Espírito. A pomba também evoca a 

consagração da humanidade de Cristo no batismo. 

As águas, formadas por peças de mosaico, indicam a 

complexidade e a harmonia dos elementos humanos e cósmicos que 

o Espírito faz "gemer", segundo os misteriosos desígnios de Deus 

(cf. Rm 8, 26-27), para que concorram ao encontro acolhedor e 

fecundo que leva a uma nova criação. Ainda que estejam ameaçados 

por um mar de hostilidades, a pomba voa sobre as águas do dilúvio 

(Gn 8,8-14). Os consagrados e as consagrados, desde sempre 

peregrinos entre os povos também pelos caminho do mar, vivem a 

sua variedade carismática e diaconal como "bons administradores da 

multiforme graça de Deus" (1Pd 4,10); marcados pela Cruz de Cristo 

até o martírio, habitam a história com a sabedoria do Evangelho, 

levando a Igreja a abraçar e curar todo o humano em Cristo. 

As três estrelas 

Lembram a identidade da Vida Consagrada Religiosa no 

mundo: como confessio Trinitatis, fraternitatis signum e servitium 

caritatis. Expressam a circularidade e a relação de amor trinitário 

que a Vida Religiosa Consagrada procura viver cotidianamente no 

mundo, sob o signo da fraternidade. As estrelas indicam também o 

triplo selo de ouro com o qual a iconografia bizantina honra a Maria, 

a toda Santa, Mãe de Deus, primeira Discípula de Cristo, modelo e 

patrona de toda a Vida Religiosa Consagrada. 
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O globo poliédrico 

O pequeno globo poliédrico significa o mundo com a 

variedade de povos e culturas, como afirma o Papa Francisco (cf. EG 

236). O sopro do Espírito o sustenta e o impulsiona para o futuro: 

convite aos consagrados e às consagrada a serem "portadores do 

Espírito (pneumatophóroi), homens e mulheres autenticamente 

espirituais, capazes de fecundar secretamente a história" (VC 6). 

 

O Lema: 

Vida Religiosa Consagrada na Igreja de hoje:  

Evangelho, Profecia e Esperança. 
 

O lema acrescenta mais um destaque à identidade e horizontes, 

experiências e ideais, graça e caminho que a Vida Religiosa 

Consagrada viveu e ainda vive na Igreja como Povo de Deus, na 

peregrinação dos povos e das culturas para o futuro. 

Evangelho: indica a regra fundamental da Vida Religiosa 

Consagrada que é a "sequela Christi, tal qual a propõe o Evangelho" 

(PC 2a). Primeiro como "memória vivente do modo de ser e de agir 

de Jesus" (VC 22), depois como sabedoria de vida à luz dos 

múltiplos conselhos que o Mestre propõe aos discípulos (cf. LG 42). 

O Evangelho nos dá, como dom, a sabedoria orientadora e a alegria 

(cf. EG 1). 

Profecia: Indica o caráter profético da Vida Religiosa 

Consagrada que se configura "como uma especial forma de 

participação na função profética de Cristo, comunicada pelo Espírito 

Santo a todo o Povo de Deus" (VC 84). É possível falar de um 

autêntico ministério profético, que nasce da Palavra e se nutre da 

Palavra de Deus, acolhida e vivida nas diversas circunstâncias da 
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vida. A função se explicita na denúncia corajosa, no anúncio de 

novas "visões" de Deus  e "na exploração de novas formas de aplicar 

o Evangelho na história, para a construção do Reino de Deus" (ibid.). 

Esperança: recorda o cumprimento último do mistério cristão. 

Vivemos em tempos de extensas incertezas e de escassez de projetos 

de amplo horizonte: a esperança mostra sua fragilidade cultural e 

social, o horizonte é obscuro porque "parece ter-se perdido os 

vestígios de Deus" (VC 85). A Vida Religiosa Consagrada tem uma 

permanente projeção escatológica: testemunha na história que toda a 

esperança terá a acolhida definitiva e converte a espera "em 

missão  para que o Reino se torne presente já desde agora" (VC 27). 

Sinal de esperança, a Vida Religiosa Consagrada se faz próxima e 

misericórdia, parábola de futuro e liberta de toda idolatria 

"Animados pela caridade que o Espírito Santo infunde nos 

corações" (Rm 5,5), os consagrados e as consagradas abraçam pois o 

universo e se convertem em  memória do amor trinitário, mediadores 

de comunhão e unidade, sentinelas orantes no auge da história, 

solidários com a humanidade em suas preocupações e na busca 

silenciosa do Espírito. 
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Pessoas consagradas: chamadas a serem 
evangelizadoras  tocadas pelo Espírito 

Irmã. Elizabeth Pedernal, mscs

 
 

"Agora, pois, recomendo-vos a Deus e à Palavra de sua 

graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança 

entre todos os santificados. De resto, não cobiceis prata, 

ouro, ou vestes de ninguém: vós mesmo sabeis que, às 

minhas precisões e às de meus companheiros, proveram 

essas mãos. Em tudo vos mostrei que é afadigando-nos 

assim que devemos ajudar os fracos, tendo presente as 

palavras do Senhor Jesus, que disse: “Há mais felicidade 

em dar que em receber” (Atos 20,32.35). 

 

 Dar é sempre uma boa virtude. Conduz a pessoa a uma mais 

profunda compreensão do dar-se totalmente, do entregar-se e do 

participar. A qualidade de doar alegremente está radicada na oração: 

dedicar tempo à solidão, ao estar com Deus, nutrir-se de seu Espírito, 

e renovar-se para sermos eficazes na nossa missão. O aspecto 

contemplativo da consagração religiosa, ou da vida religiosa, é um 

forte chamado, para a Igreja, da importância vital da oração. Nos 

conventos e nos mosteiros, os religiosos de clausura abraçam vida 

“escondidas com Cristo”, de tal modo de servir de “luzes de 
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esperança” para uma época de materialismo e consumismo. A 

alegria que estes homens consagrados e estas mulheres consagradas 

experimentam através das próprias vidas de total abandono e de 

intimidade espiritual atestam a alegria eterna que nos espera no 

Paraíso. 

 Papa Francisco evidencia a urgente necessidade de recuperar 

o espírito contemplativo enquanto levamos em frente a obra da 

evangelização. Escreve: 

 “ A melhor motivação para se decidir a comunicar o 

Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas 

páginas e lê-lo com o coração. Se o abordamos desta 

maneira, a sua beleza nos deslumbra, volta a cativar-nos 

vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um 

espírito contemplativo, que nos permita redescobrir, cada 

dia, que somos depositários de um bem que humaniza, que 

ajuda a levar uma vida nova. Não há nada de melhor para 

transmitir aos outros.”. (Evangelii Gaudium  (EG) 264). 

 

 No Evangelho da Alegria encontram-se pensamentos 

fundamentais que podemos analisar profundamente, a fim de sermos 

verdadeiras evangelizadoras: isto é um chamado a todos os cristãos 

e, sobretudo, às pessoas consagradas. Estes em seguida são alguns 

pensamentos fundamentais sobre os quais podemos refletir: 

 A alegria que vem do Evangelho deveria reavivar o nosso 

trabalho com esperança e leveza, e as pessoas de fé não 

deveriam subestimar o poder e o alcance do Evangelho; 

 Ser discípulo significa fazer da própria vida um testemunho 

na relação com Jesus; 

 A Igreja deve enfatizar a importância de andar pelo mundo 

para construir comunidades fortes que encontrem Cristo, em 

vez que pensar à própria autoconservação. Existe, portanto, 

um âmbito particularmente importante para o trabalho das 
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paróquias, que seja flexível para as necessidades das várias 

comunidades; 

 Papa Francisco, usando a sua autoridade, como exemplo, 

gostaria de ver os membros da hierarquia eclesiástica escutar 

e dialogar com os fieis, não somente recorrer ao pensamento 

corajoso e criativo para fazer reviver o trabalho missionário; 

 As estruturas da Igreja devem servir ao coração do 

Evangelho: devemos nos organizar mais no que se refere à 

graça do que à lei, mais a Cristo do que à Igreja; 

 A Igreja deve abrir-se a todos os que querem dela fazer parte, 

e usar a Eucaristia como uma oportunidade para a 

transformação, não como uma recompensa para os discípulos 

perfeitos; 

 A prioridade da Igreja deve ser aquela de servir quem vive na 

pobreza. 

 

  Para tornar este caminho mais significativo para os 

evangelizadores, somos chamadas a ser tocados pelo Espírito, como 

nos recorda o Evangelho da Alegria, segundo o qual devemos 

trabalhar radicadas no fervor, na alegria, na generosidade, na 

coragem e no amor sem confins. A oração deve ser o fundamento de 

todo trabalho evangélico. Encontros diretos com o amor salvífico de 

Cristo abrem os corações e preenchem o vazio que está dentro de nós 

e no meio da sociedade. As pessoas de fé desempenham o ministério 

na busca da alegria e do significado que esta traz consigo. Amar os 

outros nos conduz próximos a Deus e revela o Reino de Deus no 

mundo. A fé requer confiança no fato que Deus trabalha através de 

nós e que o nosso compromisso missionário trará frutos que poderão 

não serem vistos por nós. Quando somos reconhecidos aos outros e 

procuramos relações mais justas, está atitude se torna uma oração 

que ilumina o mundo. 

 Com o Espírito Santo, no meio do povo está sempre Maria. 

Ela reunia os discípulos para invocá-lo (At 1,14) e, assim, tornou 
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possível a explosão missionária que aconteceu em Pentecostes. Ela é 

a Mãe da Igreja evangelizadora e sem Ela não podemos compreender 

plenamente o espírito da nova evangelização (EG 284). Maria é 

aquela que sabe transformar uma gruta para animais na casa de 

Jesus, com algumas pobres faixas e uma montanha de ternura. Ela é 

a pequena serva do Pai que exulta de alegria no louvor. É a amiga 

sempre atenta para que não falte o vinho na nossa vida. É aquela que 

tem o coração transpassado pela espada, que compreende todas as 

penas. Qual Mãe de todos, é sinal de esperança para os povos que 

sofrem as dores de parto até que não germine a justiça. É a 

missionária que se aproxima para acompanhar-nos na vida, abrindo 

os corações à fé com o seu afeto materno. Como uma verdadeira 

Mãe, caminha conosco, e aproxima-nos incessantemente a 

proximidade do amor de Deus. (EG 286) 

 Maria, um exemplo de fé corajosa ao serviço da 

transformação do mundo, pode tornar-se a Mãe da nova 

evangelização. 

 Quais desafios que se apresentam? Perguntamo-nos: 

 Na alegria do Evangelho, Papa Francisco disse que a nossa 

obra missionária deve ser justificada sobre o fervor, sobre a 

alegria, sobre a generosidade, sobre a coragem e sobre o 

amor sem limites. Quais destes componentes te apresenta o 

desafio maior? Consegue pensar em uma pessoa de teu 

conhecimento que exemplifique esta qualidade? Como? 

 Rezas? Qual é a tua oração preferida? Como te sentes quando 

rezas? 

 Papa Francisco sugere que a gratidão associe a delicadeza ao 

mundo. Como praticas a gratidão? Onde, na tua vida, tem 

espaço para ser mais agradecido? 

 

Invoquemos a potente intercessão da bem-aventurada Virgem 

Maria, mãe e modelo da vocação. Possa aquela que foi impregnada 
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do Espírito Santo e que meditou no próprio coração cada coisa com a 

oração “ajudar-nos a ser uma radiosa testemunha à comunhão, ao 

serviço, à fé ardente e generosa, à justiça e ao amor pelos pobres; e 

que a alegria do Evangelho possa atingir, iluminando-os, todos os 

ângulos da terra” (EG, 288). 

 

 “A Igreja que ‘cresce’ 

é uma comunidade de 

discípulos missionários que 

movem o seu primeiro passo, 

que são interessados e 

colaboradores, que carregam 

frutos e se alegram. Uma 

comunidade evangelizadora 

como nós, scalabrinianas, 

sabe que o Senhor tomou a 

iniciativa, nos amou desde o 

início e, portanto, podemos 

prosseguir em frente, tomar 

corajosamente a iniciativa, sair verso os outros, procurar aqueles que 

estão caídos, parar nos cruzamentos e acolher os abandonados. 

Experimentemos, com maior convicção, dar o primeiro passo, com 

um maior compromisso.  

 

 

 

 

 

 

 



                                   

                       INCAMMINO                                                       18 

Testemunho:   
 “Esperávamos que Ele era aquele que devia...” 

Irmã Ermelinda Pettenon, mscs 

 

Sessenta anos: um tempo breve, mas significativo: 60 anos 

de “VIDA CONSAGRADA “plenos de Deus, com alegria interior 

edificada sobre uma fé sólida que, diante às inumeráveis tentações e 

dificuldades, não cede; ao contrário, se fortifica graças à consciência 

que, em cada instante, na realidade, se decide pela eternidade! Quem 

não me conhece, estará se perguntando: mas, então, que idade tem 

essa coirmã que celebrará, no próximo 08 de setembro, o 60º 

aniversário de Profissão Religiosa? Tranquilas, eu também fui 

criança e, agora, tenho 77 anos e estou de acordo com Gn 23,1; 

50,26 que define a idade avançada, em si mesma, parte das bênçãos 

de Deus! E também o Papa Francisco, na audiência do dia 15 de 

março de 2015, afirmou: “A velhice é a ‘sede’ da sabedoria da vida” 

e nos convida a doar essa sabedoria aos jovens! 

 

À pergunta que me 

foi colocada – como vivo a 

minha consagração de 

missionária scalabriniana – 

respondo: com o entusiasmo 

dos meus primeiros anos de 

vida consagrada e com o 

ânimo profundamente em 

sintonia com o Carisma 

Scalabriniano, mas, com 

maior consciência, maturidade, coerência, confiança e alegria. Penso 

que a característica que me distingue das coirmãs seja aquela de 

saber afrontar o meu cotidiano – tantas vezes pesado também por 

alguma indisposição física ligada à minha idade – com serena 

objetividade, eficácia, otimismo e confiança em quem me escolheu e 

me ama com ternura e misericórdia!  
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Certo, aconteceu tantas vezes, na minha longa vida, de 

comportar-me como os dois discípulos de Emaús, que deixam 

Jerusalém, confusos e duvidosos, quase fugindo, e desiludidos de 

terem estado com Jesus. “Esperávamos que Ele fosse aquele que 

devia…”; tão triste e fechada que não percebia nem menos Jesus que 

me acompanhava e caminhava comigo! Ainda hoje digo que não é 

fácil seguir “para sempre” CRISTO pela via árdua e edificante da 

consagração total a Ele, mas, ser consciente que deve ser ultimada 

pela fé, porque é a fé que rende forte a esperança e, graças a essa, 

nos preserva da desconfiança, da tristeza, do medo. A fé nos 

aproxima do sobrenatural e nos assegura, assim, a ajuda divina nos 

momentos mais difíceis. O que devemos temer se Deus é conosco? 

Enfim, temos exemplos de sólida esperança também em nossa 

Família Religiosa, iniciando pelo bem-aventurado João Batista 

Scalabrini e pela bem-aventurada Assunta Marchetti. 

 

 Todas as vezes que tenho oportunidade, não deixo de 

manifestar, a quem vive em comunidade comigo, ou a outras 

coirmãs, ou com os meus familiares, ou com quem encontro e 

colaboram na minha missão apostólica, entre e com os migrantes, 

aqui em terras suíças – atualmente, trabalho na Escola Materna com 

crianças de várias etnias, a importância de fazer experiência, 

momento a momento, dia após dia, do amor único e pessoal de 

Jesus: Centro, Alegria, Paz e Força propulsora que me ajuda a não 

ter medo de deixar a tranquilidade comunitária ou o interesse 

pessoal, talvez justificando-me com: no final das contas, o Senhor 

me pedirá porque não amei também a mim mesma, ao invés de 

deixar-me prender do frenesi do fazer para os outros e com os outros. 

Recordo muitas vezes quanto disse Papa Francisco, na sua Carta 

Apostólica endereçada a todos os consagrados, neste Ano que ele 

quis dedicar à Vida Consagrada; fala da alegria no seguimento de 

Jesus e da alegria que nasce do encontro, da relação com os outros, 

do sentir-se acolhida, incluída e amada, porém, também na partilha, 
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na participação! É um ano “especial” para mim e o presente que 

peço ao Senhor é de aceitar a minha gratidão por ter me escolhido e 

inserido no nosso carisma congregacional, por ajudar-me a recuperar 

a frescor do Evangelho e dos primeiros tempos e retomar nas mãos a 

minha vida de consagração, verificando a minha resposta à chamada 

de Deus Pai; numa palavra, Jesus é, ainda, o primeiro e único amor, 

como eu me determinei na idade de 17 anos? A minha vida de 

missionária scalabriniana responde àquilo que o Espírito infunde em 

meu coração? Desejo para mim e para todas que o Ressuscitado seja 

o tudo da nossa vida. 
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Testemunho:   
“Sacrificar-se em todos os modos para dilatar o  

Reino de Deus” 
Irma Fiorentina Ross, mscs 

 

Missão-Consagração - são 

duas realidades inseparáveis - uma 

nasce da outra; isto constitui a 

minha identidade como missionária 

de São Carlos Borromeo, 

Scalabriniana para os Migrantes. 

 

Com os meus 80 anos de vida, 

deixei, há poucos dias, a Albânia, 

mas não a missão, aquela de sentir-

me, em qualquer situação ou lugar, 

a serviço do Reino de Deus.  

 

No início do caminho de vida consagrada na família mscs, 

escolhi uma frase do bem-aventurado Scalabrini: “Sacrificar-se em 

todos os modos para dilatar o Reino de Deus”. Isto foi a ajuda e a 

motivação de viver bem nas comunidades onde passei, com 

incessante empenho para amar e viver o dom de Deus, também se 

luzes e sombras se encontram ao longo do caminho, mas sou 

consciente que a minha vida deve ser motivada constantemente pela 

vontade de Deus, pela sua Palavra e pela oração.  

 

Comunicar-partilhar-evangelizar, vivendo a fraternidade com 

todos e respeito mútuo. Este ano dedicado à Vida Consagrada se 

tornará ainda mais significativo se eu viver a comunhão com 

corresponsabilidade, na alegria de pertencer ao carisma como o 

viveu a bem-aventurada Assunta Marchetti. Em atitude de gratidão, 

agradeço ao Senhor por todos os seus dons. 
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Testemunho:   
Fui  Chamada!  

Irmã Leida Tedesco, mscs 

 

Deus olhou-me e escolheu-me. Vivo minha Consagração na 

alegria e certeza de estar no meu lugar. Na gratidão a Deus pelo 

chamado e na graça do SIM. Busco fidelidade à Sua proposta de 

servi-lo como MSCS. Sou feliz e realizada no que faço e sou como 

Religiosa.  

 

 Eucaristia e Maria fundamentam 

minha vida. Scalabrini reforça esta Fonte 

em mim. Tudo coloco em Suas mãos.  

Juntos “mudam a água em Vinho Bom”. 

Eucaristia é vida.  Nela renovo as forças 

e meu Sim. Ela me faz Sacrário Vivo.  

 

 A Comunidade, outra Fonte de 

Vida, lugar de encontro, acolhida, 

partilha. É onde posso viver o amor e a 

caridade fraterna. Lugar para o crescimento humano-espiritual. Sem 

ela a Vida Consagrada  não tem sentido. Seria como Jesus sem os 

Apóstolos. Dela parte a Missão e a ela deve tornar para sermos 

testemunhas de Jesus Cristo. 

 

 Assumir os Conselhos Evangélicos é ser como Jesus. O Ano 

da Vida Consagrada é oportuno para rever a vivência das relações 

fraternas e comunitárias. O crescimento espiritual, a coerência de 

vida em Deus e nos irmãos. Bom seria se ao me ver dissessem: Ali 

está Jesus ou Maria. Assim deveria ser a Consagrada: Sinal Vivo de 

Fé, Esperança e Caridade. 
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Vida Religiosa Consagrada:  
despertam o mundo com sua audácia 

Irma Gleiciane Matos Gomes, mscs 

 

É um desafio ser religiosa jovem hoje em dia, onde o mundo 

nos direciona para o que é mais “fácil”, para o eu (minha casa, meu 

carro, me esposo, meus filhos, etc.). Hoje, já é tudo muito acessível, 

é só querer estudar, trabalhar que o restante vem. 

 

A centralidade da Vida 

Religiosa Consagrada, ou daqueles 

que querem assumir seu batismo na 

radicalidade, tem um olhar para fora; 

tudo que tenho e que sou, pela opção 

que fiz, deve ser em função do outro; 

é um exercício diário de entrega e 

doação, muito amor. E “amor exige 

sacrifícios” como dizia Madre 

Assunta, e nem sempre estamos 

dispostas a fazer tais sacrifícios por 

um bem maior, ou mesmo exercitar a 

vida espiritual missionária.  

 

Renovo todos os santos dias meu primeiro amor. Alimento 

com algo que me leve para esse amor, seja na oração, na convivência 

com as irmãs, na partilha de vida, no sacrifício, nas renúncias por 

amor, na faculdade, na pastoral. Busco ser presença amorosa de 

Deus, comigo e com os outros. Tenho uma admiração profunda por 

Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela e Jesus são meus maiores 

inspiradores de santidade, e sou muito grata a Deus por ter colocado 

em minha vida pessoas que me ajudam tanto nessa busca diária de 

crescimento, pessoas que me levam, realmente, para Deus, que me 

amam e que me querem bem; tudo isso encontro na Congregação, na 
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comunidade, amigos e família sanguínea. Venho de uma cultura que 

respeita muito o sagrado, que é a cultura indígena; nunca deixei de 

lado minhas raízes, o amor pela natureza, pelo simples, pelas 

pessoas, o contemplar cada milagre da vida. 

 

A Espiritualidade Scalabriniana só me veio acrescentar e 

somar, não excluí nada, comunhão intrínseca de dons e isso é minha 

maior riqueza. Confesso que sofri muito para me descobrir e unir as 

diferenças e que uma não é mais importante que a outra, mas que 

cada uma tem seu próprio valor. Hoje cultivo a cada dia meu 

caminho espiritual, por que é ele que me mantem firme; na vocação, 

na vida comunitária, nos estudos, no apostolado, etc. Sou pessoa, 

estou em busca, a cada dia, de cultivar meu lado espiritual e sei que, 

com isso, faço a diferença na minha vida e na vida do outro, seja no 

meu modo de ser, de pensar e, consequentemente, de agir. Busco 

sempre ser presença amorosa de Deus, mesmo que isso me custe 

sacríficos, mas sei que essa é a vontade de Deus para minha vida. 

 

Busco valorizar o outro na sua riqueza de dons, faço com que 

as pessoas se sintam úteis para mim e eu para elas, amo trocar 

experiências e coloco sempre meus dons a serviço. E quando o outro 

não está disposto a trocar, eu me dou livremente; não me custa, com 

Deus tudo posso, vale a pena fazer sacrifícios por Jesus; quando a 

outra é mais complicada, rezo mais por ela e por mim, pedindo 

sempre o dom da paciência, da misericórdia e do amor, busco olhar 

com carinho; isso em todo lugar que estou. E, no final, a recompensa 

é da alegria, uma alegria que vem de Deus, não é mérito meu. 

“Quando o pai é amoroso, os filhos tende a obedecer mais”.  

 

Ao ser declarado o ano da Vida Religiosa Consagrada pelo 

Papa Francisco, foi uma sacudida não somente aos consagrados (as), 

mas em toda Igreja. Ele veio enfatizar, reforçar o que já estava 

apagando da verdadeira missão de um consagrado, como por 

exemplo; os consagrados são um sinal profético para o mundo com 
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seu testemunho, despertam o mundo com sua audácia, com sua 

alegria, sobretudo, não sendo “ácidos como vinagre”; convoca os 

religiosos para sair de si mesmo e ir ao encontro dos outros, 

principalmente dos mais pobres.  

 

Nada disso é novidade para a Vida Consagrada, creio eu, mas 

é sempre bom renovar e retomar o caminho já percorrido. Fico muito 

feliz pelos religiosos do Brasil, por acolherem a mensagem e 

estudarem, rezarem; inclusive, estive em vários encontros, retiros e 

momentos de reflexão sobre o assunto. Está sendo muito bom o eco 

da mensagem do Papa. E que isso não fique no “foi bom”, mas nos 

impulsione para o futuro. 
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Testemunho:  
“Olhar com gratidão o passado” 

Irmã Maria dos Santos Apoluceno, mscs 

 

O Papa Francisco teve uma grande inspiração do Espírito 

Santo ao chamar os consagrados/as a dedicar um ano inteiro para 

celebrar os cinquenta anos da Perfectae Caritatis. Sou herdeira dessa 

renovação que a Igreja, com muita perspicácia, está a celebrar.  

 

Foi numa realidade de descobertas, solidariedade, alegria e 

muita espiritualidade scalabriniana, que o Senhor passou e me 

chamou a segui-lo, como missionária mscs, para testemunhar que a 

pessoa humana,  em situação de mobilidade, é um grande dom para o 

país que a acolhe e, ao mesmo tempo, um desafio, uma inquietação 

uma desmobilização do que, até então, era seguro e pacífico. 

 

Por isso, procuro “olhar com gratidão o passado” vivendo a 

minha consagração mscs na serenidade, na alegria e na doação total 

Àquele que me achou digna de ser chamada à consagração. Não faço 

grandes coisas, mas procuro fazer bem as pequenas coisas de cada 

dia. São nelas que o Senhor me pede a fidelidade ao meu sim e nelas 

Ele manifesta a sua  grandeza e os seus desígnios.  

 

 “Viver com paixão o presente”. Deus deu-me a graça de 

viver a minha vocação missionária servindo os migrantes em 

diversos países; fez-me experienciar a sua presença na alegria dos 

que a migração ajudou a realizar os seus sonhos, no alívio do rosto 

de quem encontrou o ombro de uma Irmã para chorar, alguém em 

quem confiar. A sua presença ultrapassa nossa sensibilidade e  razão, 

e se aloja no profundo do nosso coração. Em todos os momentos que 

a vida exigiu, Ele deu-me coragem, força e sabedoria. Essa presença 

misteriosa ajudou-me a responder aos desafios com serenidade. Por 

isso, a Palavra de Deus e a Eucaristia partilhada, a força cultural 



                                   

                       INCAMMINO                                                       27 

herdada da família, a convivência comunitária mscs e o testemunho 

dos migrantes são os grandes pilares da minha espiritualidade. 

 

“Abraçar com esperança o 

futuro”. Sinto-me parte de uma 

grande família composta pela 

família que me deu um nome e 

uma cultura, família mscs que 

me deu a espiritualidade 

missionária scalabriniana e a 

família em mobilidade que me 

ensina que o amor de Deus é 

colorido e vivaz. O migrante 

não é apenas o que recebe meu 

amor e dedicação, mas alguém 

capaz de rasgar fronteiras nas 

mais adversas situações, com esperança, coragem e criatividade; a 

comunidade mscs não é apenas um lugar de realizar a própria 

vocação mas um big bang de onde irradia a acolhida, a acolhida na 

diversidade, testemunha da caridade universal entre povos e culturas. 

Vivo a vida comunitária com profunda gratidão, pois me sinto 

acolhida, respeitada e amada. 

 

O ano da vida consagrada será ainda mais significativo se eu, na 

minha pequenez, conseguir manifestar a grandeza de Deus, olhando 

com gratidão o passado, vivendo com paixão o presente e abraçando 

com esperança o futuro. Considero este ano como um grande dom 

para a minha vida pessoal e comunitária. Deo gratias! 
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Novinter 2015  
Vocação e Seguimento –Fundamentos Bíblicos 

 

 

Nos dias 28 a 30 de abril, participamos do encontro do 

primeiro Novinter junto a outras sete Congregações, em Caçapava, 

na casa dos Freis da Ordem dos Frades Menores (OFM) SP. Durante 

os três dias estudamos: Vocação e Seguimento no contexto Bíblico 

do Antigo e do Novo Testamento, com o chamado de Abraão, 

Moisés e Jeremias, abordando, dos três, o chamado e característica 

própria de cada um. 

 

Demos continuidade com o estudo nos evangelhos sinóticos e 

São João e sobre as Posturas Disciplinares do Discipulado. Cabe 

destacar que o chamado de Abraão se deu no contexto de saída, onde 

ele é chamado a crer na promessa que Deus lhe faz. Já em Moisés 

vimos que seu chamado parte de três etapas: 

 

- Formação: Sendo filho de hebreus, Moisés foi instruído com toda 

a sabedoria dos egípcios e impunha respeito por suas palavras e seus 

atos. 

 

-A generosidade e a decepção de Moisés: Ao presenciar a cena do 

seu irmão israelita sendo maltratado por um egípcio, Moisés toma a 

iniciativa de defender matando o seu opressor. Sua decepção se dá 

quando ele se aproxima de seus irmãos pensando que tivera feito 

algo grandioso; no entanto, ele se dá conta que, para os israelitas, ele 

é uma ameaça. 

 

- A descoberta da própria vocação: A sua vocação se manifesta 

como processo de uma tomada de consciência de tal objetivo; o 

objetivo claro é que o povo do Senhor deve ser liberto da escravidão. 
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No entanto, percebemos que a vocação de Jeremias é rica e 

complexa ao mesmo tempo, pois o mesmo passa por um processo de 

amadurecimento de sua vocação que se realiza desde a infância e na 

idade adulta. Nos evangelhos sinóticos vimos que o seguimento e a 

vocação se realizam a partir da adesão à pessoa de Jesus, e que 

seguir Jesus Cristo é partilhar seu destino, e em São João vimos que 

a vocação dos primeiros discípulos é modelo para toda vocação 

cristã. 

 

Participar deste primeiro 

Novinter foi muito importante, 

pois contribuiu para o maior 

entendimento de nosso chamado a 

partir das figuras bíblicas 

estudadas. Em cada uma delas nos 

identificamos e percebemos que a 

Vida Religiosa requer, de nós, 

essa tomada de consciência ao 

longo do nosso caminho, ao qual 

precisamos de amadurecimento da 

nossa própria vocação, da nossa fé 

e do seguimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

 

Assim, podemos melhor seguir 

Aquele que nos chamou. 

 

Noviças, Noviciado São Carlos América Latina e Caribe 

- Liz Teresa A. Talavera, Zulema Beatriz Nuñez,   

 Vitorinha B. Alburquequi, Nidia Esperanza Castro Castañeda 
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  POR OCASIÃO DA 

ABERTURA DO ANO DA VIDA CONSAGRADA 

 
  

 

Queridos irmãs e irmãos consagrados  

 

É com grande alegria que me dirijo a vós nesta 

circunstância tão significativa como a Celebração 

Eucarística de início do Ano da Vida Consagrada. 

Desejaria muito estar pessoalmente presente entre 

vós, como já tinha garantido, mas a vontade de 

Deus estabeleceu o contrário. 

 

Ao convocar este Ano da Vida Consagrada, cinquenta anos depois da 

promulgação do Decreto conciliar Perfectae caritatis sobre a renovação 

da vida religiosa, quis em primeiro lugar repropor à Igreja inteira a 

beleza e a preciosidade desta forma peculiar de sequela Christi, 

representada por todos vós que decidistes deixar tudo para imitar Cristo 

mais de perto mediante a profissão dos conselhos evangélicos. Através 

de uma multiplicidade de iniciativas que serão atuadas nos próximos 

meses aqui em Roma assim como em todas as partes do mundo, o vosso 

luminoso testemunho de vida será como uma lâmpada posta sobre o 

candelabro para transmitir luz e calor a todo o povo de Deus. Renovo, 

portanto, também a vós aqui presentes o urgente convite que dirigi há 

um ano aos Superiores-Gerais: despertai o mundo, iluminai-o com o 

vosso testemunho profético e contracorrente! 

 

Como podeis concretizar este convite, não só neste especial Ano a vós 

dedicado mas sempre? Indico-vos três palavras programáticas. 

Sendo jubilosos! Mostrai a todos que seguir Cristo e pôr em prática o 

seu Evangelho enche o vosso coração de felicidade. Contagiai com esta 

alegria quem se aproxima de vós, e então muitas pessoas dela vos 

perguntarão a razão e sentirão o desejo de compartilhar convosco a 

vossa maravilhosa e entusiasmante aventura evangélica. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_po.html
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Sendo corajosos! Quem se sente amado pelo Senhor sabe que pode 

repor n’Ele a sua plena confiança. Assim fizeram os vossos Fundadores 

e Fundadoras, abrindo novos caminhos de serviço ao Reino de Deus. 

Com a força do Espírito Santo que vos acompanha, ide pelas estradas 

do mundo e mostrai o poder inovador do Evangelho que, se posto em 

ação, realiza também hoje maravilhas e pode dar resposta a todas as 

interrogações do homem. 

 

Sendo mulheres e homens de comunhão! Bem enraizados na comunhão 

pessoal com Deus, que escolhestes como o porro unum (cf. Lc 10, 42) 

da vossa existência, sede construtores incansáveis de fraternidade, 

praticando sobretudo entre vós a lei evangélica do amor recíproco, e 

também com todos, especialmente com os mais pobres. Mostrai que a 

fraternidade universal não é uma utopia, mas o próprio sonho de Jesus 

para a humanidade inteira. 

 

Caras consagradas e consagrados, obrigado por terdes vindo aqui hoje 

para dar início solene ao Ano da Vida Consagrada. Agradeço também 

ao Cardeal João Braz de Aviz, Prefeito da Congregação para os 

Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que 

em meu nome preside  a Eucaristia. Assim como desejo expressar a 

minha gratidão a D. José Carballo e a todos os membros do Dicastério, 

que com generosidade estão a trabalhar para o bom êxito dos eventos 

previstos neste Ano. 

 

Enquanto confio à Virgem Maria, filha predileta do Pai, revestida pelo 

Espírito Santo de todos os dons de graça e vosso modelo supremo, o 

Ano da Vida Consagrada que hoje inicia, acompanho-vos com a minha 

oração e concedo de bom grado a vós aqui presentes a minha Bênção 

Apostólica. 

 

Vaticano, 30 de Novembro de 2014. 

Francisco 
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IRMÃS JUBILANDAS 

2015 
 

        70 ANOS 

Ir. Líbera Cover 

Ir. Pierina Caeran 

Ir. Rosalinda Belmira Mugnol 

 

 

 

60 ANOS 
 

Ir. Berenice Lupo 

Ir. Celínia Potrich 

Ir. Dolores Piazza 

Ir. Ermelinda Pettenon 

Ir. Luzia Valentini 

Ir. Vitória Rosa Ranzan 
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       50 ANOS 
 

 

 

 

Ir. Celide Therezinha Bom Ir. Silvina Piano 

Ir. Eli Ana Rui Ir. Sueli Nardin 

Ir. Lídia Pasqualotto Ir. Terezinha Maria Fachinetto 

Ir. Lina Guzzo Ir. Teresinha Zambiasi 

Ir. Maria Ana Cauzzi Ir. Virginia Bergamin 

Ir. Maria Vigolo Ir. Maria Terezinha Lusa 

Ir. Marissônia Daltoé Ir. Olinda Rosa Contini 

  

 

 

 

Ir. Irene Gimenez Reinoso 

Ir. Margani Izabel Flach 

Ir. Maria Divina Fernandez  de Oliveira 

Ir. Maria Ozânia da Silva 

Ir. Marilene Zanella 

Ir. Marizete Garbin 
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Profissão Temporária 
 

 30 novembro  2014   

Irmã Vineetha Vincent Jaseentha, mscs 

Irmã Dalia Yumari Robledo Escobedo, mscs 

Irmã Angelina Barek Tupen, mscs 

Irmã  Yadira Lizeth Cano Haro, mscs 
(Em ordem, da esquerda para a direita)  

 

https://www.facebook.com/vineetha.vincentjaseentha
https://www.facebook.com/yadiralizeth.canoharo
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