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APRESENTAÇÃO 

 Neste tempo em que estamos percorrendo caminhos de 

reorganização interna da Congregação, tenho a alegria de 

apresentar o Boletim Congregacional Humilitas In Cammino, nº 

98, o qual contêm diversos testemunhos e reflexões de nossas 

Irmãs partilhando como estão vivendo e acolhendo este processo 

a nivel pessoal e comunitário, na fidelidade ao carisma 

scalabriniano. E somos convidadas, uma vez mais, a deixarmo-

nos conduzir pela  ação operosa do Espírito Santo, que “faz nova 

todas as coisas” e que nos ilumina, encoraja e nos interpela a 

uma profunda renovação de nosso ser consagrado e missionário, 

na centralidade a Jesus Cristo, razão de nossa vida consagrada e 

missionária, que renova a nossa fé e esperança no serviço 

evangélico e missionário aos migrantes e refugiados. 

 O texto apresentado por Ir. Nyzelle Juliana Dondé, mscs, 

nos ajuda a considerar o processo da reorganização da 

Congregação como possibilidade para valorizar e respeitar a 

nossa história congregacional, a fim de acolher o novo e 

abrirmo-nos à profecia, neste tempo histórico em que estamos 

vivendo.  

 Referindo-se à reorganização como processo, Ir. Ana 

Paula Ferreira da Rocha nos oferece uma série de elementos 

sobre a reorganização interna da Congregação, e o faz 

comparando-a com uma viagem, e a partir de um olhar 

contemplativo deste momento no qual nos encontramos. E, ao 

mesmo tempo, nos convida a acolher a reorganização numa 

perspectiva de fé, onde o futuro já se faz presente entre nós, 

onde cada uma de nós somos chamadas a serem construtoras e 
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protagonistas deste projeto do amor de Deus para com a nossa 

Congregação. 

E por outro lado, Ir. Vicentina Roque dos Santos, na 

partilha de sua reflexão, destaca três palavras centrais: 

reorganizar, revitalizar e crescer, e como estes elementos 

incidem na relação entre a reorganização interna da 

Congregação e a educação cristã scalabriniana, numa dinâmica 

de integração e participação responsável. 

 No relato da experiência missionária de Ir. Marivane 

Chiesa no continente africano, a mesma descreve como a 

reorganização interna da Congregação é importante e necessária, 

a fim de que possamos estar entre os migrantes na África e 

podermos partilhar com eles de suas alegrias, dores, e esperanças 

sendo uma presença missionária de acolhida, de serviço e 

solidariedade neste contextos que apontam novos desafios para o 

nosso ser scalabriniano. 

 Poderemos constatar que Ir. Lidia Mara Silva de Souza 

considera a reorganização como uma oportunidade de 

convivência e ocasião para o crescimento da comunhão. Ao 

mesmo tempo, que reorganização interna ajudará a revitalizar a 

nossa vida como consagradas missionárias scalabrinianas a partir 

do lema de nosso patrono São Carlos Borromeo: “reformar-se 

para reformar”.  

 Em sua  partilha, Ir. Vijaya Stella John Joseph salienta 

que a reorganização da Congregação nos permite colocarmo-nos 

à disposição de Deus onde a missão nos chama ao serviço dos 

irmãos e das irmãs migrantes, cujo processo requer de cada uma 
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de nós uma profunda mudança e uma grande abertura e 

disposição interior em nos colocarmo-nos em um atitude de 

caminho. 

 No final do Boletim são publicados os decretos de 

nomeação de Ir. Nelí Basso, como responsável das Irmãs 

junioristas da Província Imaculada Conceição e de nomeação de 

Ir. Maria Zoleide Scariot, como responsável das Irmãs 

junioristas da Província Cristo Rei. E, também, os decretos de 

supressão canônica das comunidades Pio XII, Província 

Imaculada Conceição, Caxias do Sul, RS, Brasil, e da 

comunidade Hospital Maternidade São José, da Província Nossa 

Senhora Aparecida, São Paulo, SP, Brasil. 

 Fazemos votos que os conteúdos aqui publicados nos 

ajudem no estudo, reflexão e aprofundamento, a fim de 

crescermos, a cada dia, na comunhão, na fé e na esperança, 

elementos estes imprescindíveis neste processo de mudança que, 

como Congregação, estamos vivendo com a reorganização 

interna,  e assim sermos sempre mais discípulas e missionárias 

do Senhor, de coração livre e generoso para “sairmos de nós 

mesmas em direção ao outro, para olhar com os olhos de amor 

os peregrinos feridos ou ofendidos na própria dignidade, para 

oferecer o Filho, migrante e missionário do Pai, morto e 

ressuscitado por todos” (Traditio Scalabriniana).  

 

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora Geral 

 

Roma, 30 de agosto de 2017 
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Reorganização: abertura para o sopro do  

Espírito de Deus 

Ir. Nyzelle Juliana Dondé, mscs 

 

 

Já ouvimos muitas reflexões 

acerca da reorganização e 

revitalização da nossa vida 

religiosa consagrada, com 

diferentes facetas e abordagens. 

Hoje, gostaria de partilhar três 

olhares que me fizeram pensar e 

rezar sobre o atual momento 

histórico que estamos 

vivenciando, e os avalio de suma 

importância neste processo de 

reorganização congregacional:   

 

1. Honrar e respeitar nossa história congregacional. 
 

2. Resignificar para o novo 
 

3. Encantar-se com a profecia  

 

1. Honrar e respeitar nossa história congregacional 

 

A história que herdamos carrega um poder peculiar, onde 

se encontram marcas profundas de lições de vida e superação. 

Nós, Irmãs MSCS, somos as pessoas mais indicadas para contar 

a melhor versão do que foi vivenciado pelas coirmãs que nos 

precederam e que, devido às circunstâncias de cada época, 

realizaram sua missão da forma mais conveniente e proativa. O 

passado pode ser reinterpretado. Porém, preponderante é 
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observar com consciência para onde se vai e a forma de como se 

faz o caminho para cumprir a meta desejada. Isso garante o 

conjunto de caracteres próprios e exclusivos que delineou a 

identidade que hoje assumimos na Igreja, junto aos migrantes e 

refugiados.  

 

A própria caminhada destes quase 122 anos comprovou 

que os processos de reorganização são parte intrínseca da 

Congregação. O primeiro marcado pela tentativa de fusão das 

Irmãs MSCS com as Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração 

(ASCJ) em 1907 e a significativa expansão missionária; O 

segundo, chamado de “Crise das Clementinas” em 1925, 

caracterizado por um tempo de progresso, de renovação, com 

grandes avanços apostólicos; O terceiro ocorreu a partir do 

Concílio Ecumênico Vaticano II, de grande expressão, sobretudo 

na “redescoberta e reinterpretação do carisma de fundação” e 

abertura de novas frentes missionárias com a presença 

scalabriniana.   

 

Percebe-se uma forte característica de crescimento do 

Instituto nos processos de mudanças e de reorganização, 

avançando sempre mais em direção ao bem comum e ao Reino 

de Deus. É possível vislumbrar com nitidez que o carisma 

scalabriniano no cuidado e atenção aos migrantes e refugiados é 

obra do Espírito de Deus que nos convoca a dar uma resposta 

adequada a este tempo, ocupando lugares oportunos de presença 

migratória. 

 

Com uma história para zelar e nos orgulhar, a 

Congregação fez-se notar na vida das pessoas, dos migrantes e 

refugiados e na vida da Igreja, peregrina, “em saída”.  Hoje é o 

tempo favorável e apropriado às mudanças para sermos 

assertivas naquilo que é nossa identidade histórica e carismática. 



8 
 

 
 
                           INCAMMINO   

As nossas raízes trazem a marca da itinerância. Agora é 

hora para realizar novos percursos corajosos e adequados às 

exigências hodiernas, sem perder a originalidade, a causa pela 

qual existimos. Necessitamos acreditar no sonho e ousar, optar 

pela profecia alicerçada nos passos do Cristo Migrante e no 

sopro do Espírito de Deus que faz novas todas as escolhas.  

 

Caminhamos para o Céu, a Jerusalém celeste, mas não 

sem antes construirmos a Jerusalém terrestre. Jerusalém significa 

“lugar de paz”. Somos convidadas a anunciar o Reino futuro, 

mas promovendo já a paz, sem descurar da novidade do 

Evangelho. 
“
E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis 

que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve; porque estas 

palavras são verdadeiras e fiéis” (Apocalipse 21,5). 
 
 

2. Resignificar para o novo 

 

A psicologia positiva, que surgiu nos Estados Unidos por 

iniciativa de Martin Seligman, no final do século XX, assinala 

para a resignificação. Convida o sujeito a focar-se na expressão 

de seus sentimentos, fortalecendo a resiliência, promovendo o 

bem-estar para si e para os demais, abandonando as queixas e os 

mecanismos inconscientes de defesa do ego.  

 

Em tempos de reorganização é urgente trocar os 

preconceitos e padrões cristalizados por aprendizado, abertura ao 

novo e sobretudo pela vontade pessoal de acreditar que é 

possível fazer acontecer as mudanças necessárias, oportunas e 

convenientes.  

 

Para tal mudança é preciso investimento, empenho e 

esforço pessoal que supere as crenças e mitos do passado, 
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abrindo-se para a ação transformadora, que se realiza e 

concretiza no coletivo, na vida em comunidade, sinal concreto 

de fraternidade. 

 

A mudança deve começar através do amor. Amor a 

minha vocação, amor às coirmãs, amor a Congregação, amor ao 

carisma, amor aos migrantes. O amor nos coloca em movimento 

e nos transforma. Agir com o coração é ter os “mesmos 

sentimentos de Cristo”, como rezamos todas as manhãs.   

 

Ouvimos o filósofo Kierkegaad dizer que “o amor é uma 

determinação da subjetividade”, uma adesão pessoal que 

influencia onde se vive, chegando a contagiar o cosmo. 

Resignificar o amor como fundamento primeiro da existência é 

olhar, cuidadosamente, para aquilo que é sagrado para mim, para 

a Congregação. “É a resposta a um chamamento, a um 

chamamento de amor” (EG 4). Assim, abrimos as portas para o 

novo, potencializamos as energias da novidade e do gosto pela 

vida, para estarmos inteiras na missão que somos chamadas a 

realizar.  
 
 

3. Encantar-se com a profecia  

 

O verbo encantar é proveniente do latim, incantare, 

lançar encantamento ou magia sobre algo. Fomos um dia 

atraídas à vida religiosa consagrada, encantando-nos com o 

chamamento de Cristo. Isso nos encheu de fascínio pela 

proposta, a ponto de deixarmos tudo para segui-Lo. Nossa vida é 

cheia de encantamentos, de “cantares”. Sem isso, não 

resistiríamos a este estilo de vida. O deixar-se seduzir por Cristo 

é a melhor forma de experimentar o amor divino incondicional, 
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que dá sentido à vida e estimula cada uma a ser profetiza, 

espalhando o amor vivenciado.  

 

A vida religiosa consagrada é “profética ou não tem 

razão de existir”. Pedro, na segunda carta, afirma: “a palavra dos 

profetas é como uma lampadazinha que brilha em um lugar 

escuro até que o dia clareie e o astro da manhã brilhe em nossos 

corações” e acrescenta que: “nenhuma profecia provem da 

interpretação particular... impelidos pelo Espírito Santo, os 

homens falaram como porta-vozes de Deus (cf. 2 PD, 1, 19s). 

 

A Palavra é clara, mas conta com a fragilidade humana. 

Porém, só é possível compreender isso a partir da fé, de uma 

leitura dos sinais dos tempos na história pessoal e 

congregacional. A profecia é proclamada como um valor 

evangélico, divino e a ser vivido intensamente. Por vezes, é 

difícil de ser entendido, mas é também um processo misterioso 

de escuta, resposta e de fascínio.  

 

Ser profetiza é ser semeadora da esperança, é viver 

corajosamente o que o Espírito nos suscita nesta “hora de Deus”, 

de mudanças. É renovar o vigor do Sim dado com profunda 

verdade e encantamento. Ancoradas em Jesus Cristo, centro da 

vida, queremos vislumbrar uma nova aurora, acreditando na 

promessa divina. 

 

Que o Pai da Profecia nos encante com esperança e 

compaixão, conduzindo-nos no processo de reorganização e nos 

ajude a caminhar juntas com disposição e ânimo. Desde já, 

rezemos: Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a 

partilhar, na sua luz, da herança aos seus santos reservada 

(Colossenses 1, 12). 

 



11 
 

 
 
                           INCAMMINO   

Somos agradecidas a Deus pela vida, por pertencer a esta 

Congregação e por participar deste movimento de reorganização. 

A gratidão nos ajuda a sermos mais positivas, a aproveitar os 

bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. 

Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos 

mais fortes. Estejam sempre alegres. Deem graças por todas as 

coisas (1Ts 5,16.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-tessalonicenses/5/#v52005016
https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-tessalonicenses/5/#v52005018
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Reorganização com olhar contemplativo 

Ir. Ana Paula Ferreira da Rocha, mscs 

 

 

Desde o repasse do XIII 

Capitulo Geral, procuro entrar cada 

vez mais no coração desta proposta 

congregacional de reorganização 

interna, embora não seja simples, 

todavia não é impossível. Quando 

sou tentada a pensar que não terá 

mudanças penso sempre em uma 

frase de Martin Buber «Não é lícito 

definir utópico alguma coisa na 

qual ainda não tenho colocado a 

prova a minha força». 

 

A esperança neste projeto nasce olhando o passado, pois 

a Congregação já fez várias tentativas de reestruturar, 

reorganizar, redimensionar, revitalizar a nossa vida consagrada a 

fim de uma renovada resposta vocacional dos seus membros e 

porque o carisma scalabriniano se faz a cada tempo mais 

exigente e complexo. 

 

Ao responder as perguntas me situo particularmente na 

formação, missão que o Senhor me pede como consagrada e ao 

qual a Congregação me confiou possibilitando aprender das 

partilhas da vida, sonhos, angustias, incertezas, esperanças das 

Irmãs junioristas. Sendo assim, a minha responsabilidade é estar 

sempre em sintonia para que as vocações estejam em sintonia 

com o projeto de Deus para o Instituto. Diante dessa missão o 

primeiro passo é viver o projeto da reorganização não como algo 
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para o futuro, porque o futuro é já presente, pois na 

reorganização existe, sobretudo, a necessidade de projeção.  

 

Diante disso fiz-me outras perguntas: como projetar, 

segundo as necessidades urgentes do carisma, com um olhar que 

supera alguns limites reais, ou seja, a precariedade dos recursos 

humanos, o envelhecimento, as poucas vocações? Como 

envolver-se em um projeto sem deixar-se contaminar pela 

negatividade? Em que posso melhorar para contribuir no projeto 

de reorganização? Quais são as minhas forças e quais são os 

meus limites? Pensando nestas perguntas, retorno ao refrão: não 

é lícito dizer não a um projeto que ainda não coloquei à prova a 

minha força e também a minha resistência.  

 

Pessoalmente estou vivendo o processo da reorganização 

com um olhar contemplativo à atual realidade da Congregação, 

vejo que não estamos no pior momento da história, porque 

sabemos dos inúmeros desafios que a Congregação tem 

superado e a cada momento historicamente vivido buscou uma 

forma de reorganização sempre em vista do carisma e de uma 

inserção eficaz na Igreja. Dessas experiências, mesmo com as 

perdas saiu sempre revigorada na sua identidade.  

 

Tenho também vivido e participado deste processo não 

de forma individual, mas coletiva. Estando em uma comunidade 

formativa e tendo a responsabilidade de um grupo sinto que não 

existe um eu, mas um nós. Porque o nós espera do eu uma 

referência, uma posição, uma perspectiva de mudança, uma 

síntese dos medos, das resistências, mas, sobretudo, um olhar 

positivo das forças e do próprio carisma. Contudo, tenho 

procurado me ver no processo, assumindo, humanamente 

falando, as emoções de fuga: medo, ansiedade, angustia, 
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bloqueando um desejo profundo de evitar minha participação 

nas mais diferentes modalidades.  

 

Por outro lado, contemplando a realidade da 

Congregação, nasce um desejo grande de contribuir, participar e 

deixar alguma contribuição minha neste processo de 

reorganização.  E participar é entrar em um contexto, colocar-se 

a prova, provar as fragilidades, reconhecer as forças, e nisto me 

sinto privilegiada. A meu ver, é um tempo potencialmente 

formativo, porque vejo no grupo de Irmãs o desejo de se 

fortalecer como grupo congregacional e uma maior 

disponibilidade para a missão. Outro aspecto a considerar  são as 

provocações que nascem dentro de nós, jovens, e vejo salutar 

para o Instituto quando propõe uma experiência forte de 

mudança, sobretudo neste tempo onde a vida religiosa 

consagrada vive momentos fortes de crises, temos a 

possibilidade de purificar as nossas motivações, tocar com as 

mãos o nosso sentido de pertença e recuperar a dimensão 

espiritual da nossa vida, colocando-nos inteiramente nas mãos 

providentes de Deus. É uma oportunidade de discernir as 

moções do Espírito que continuamente se manifesta através da 

nossa vida, dos membros de comunidade e da missão.  

 

O Senhor nos pede uma mudança de vida, de mente e de 

coração e isto não toca a minha exterioridade, como se fosse um 

vestido que posso trocar ou substituir a cor quando quero, mas é 

alguma coisa que parte de dentro. Neste caso, penso que o 

Senhor me pede uma convicção forte da vida que acredito que 

foi Ele quem escolheu. Para mim, não existe mudança sem uma 

conversão profunda do coração. Na minha idade e dos anos que 

vivo no Instituto acredito que o Senhor me pede uma maturidade 

de fé capaz de reconhecer e seguir o seu Filho Jesus presente no 



15 
 

 
 
                           INCAMMINO   

meu quotidiano. E o meu quotidiano é feito de relações. É nas 

relações que nasce a minha experiência profunda de conversão.  

 

Para mim, acolher a minha a história pessoal de vida é 

um passo importante para conversão do coração e para aceitação 

da outra, sentindo que fui desejada e amada por Deus e que 

posso igualmente amar. Quando sinto esta experiência, não 

posso ser outra na convivência comunitária que amor. O amor 

não me deixa indiferente à realidade da minha coirmã e não de 

me deixa indiferente no encontro com o outro, com o 

desconhecido, com o migrante e com as realidades mais 

adversas da vida. Por isso, uma pessoa que reencontra a sua 

razão de ser chamada a pertencer a uma comunidade, 

automaticamente, será mais profunda a sua doação na missão.  

 

Por fim, o Senhor me pede todos os dias que eu não 

esqueça a minha identidade de filha amada “que o seu amor é 

para sempre” (Sl 118). Esta é a fidelidade de Deus, pois esta 

fidelidade era a razão da esperança de Israel, mesmo em um 

período tão atribulado. Esta era a mensagem de estimulo dos 

profetas no pós-exílio à nova comunidade (Zc 1,3; Ml 1,2). 

Acredito na fidelidade de Deus que nos sustenta neste período de 

reorganização dando-nos luzes para evitar um novo exílio e 

preservar a identidade pessoal, carismática, religiosa, cultural do 

próprio Instituto.  

 

Para este processo de reorganização, são necessários 

alguns valores e atitudes espirituais: considero o medo e a 

resistência como grandes valores espiritual para mudar nossos 

comportamentos em atitudes profundas, verdadeiras e livres. A 

resistência e o medo eram as virtudes dos profetas, porque 

sabiam que estavam diante de algo que não era humano e sim 

divino. O profeta era convocado a decidir por um projeto que 
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não era pessoal, mas um projeto de Deus em vista de um grupo. 

Oxalá entendêssemos que este dois sentimentos podem provocar 

em nós uma atitude de mudança e nos opor a toda forma de 

indiferença diante das realidades que estão provocando mortes 

coletivas.  

 

Se olharmos os homens e mulheres que nos precederam 

na historia de nosso Instituto, quantos medos e resistências 

viveram? Porém, serviram-se sempre destes para animar as 

virtudes da fé, da esperança e da caridade.  

 

Um ícone que está no coração de uma scalabriniana: a 

Estação de Milão vista por Scalabrini. Exatamente neste lugar 

teológico, nosso fundador, o bem-aventurado João Batista 

Scalabrini se perguntara: “como remediar?”. A palavra remediar 

me leva a pensar no meu compromisso pessoal diante da 

reorganização, perguntando-me: Nos meus anos de consagrada, 

o que fui capaz de remediar? Ou como posso remediar em este 

momento histórico da Congregação e do carisma? Este verbo 

levou Scalabrini a entrar com a mente, o coração e os pés na 

realidade migratória, permitindo-o de intervir, sonhar e criar. Os 

valores espirituais nascem da nossa capacidade de se colocar no 

pensamento de Deus e pergunta-lhe: o que deseja de mim? E ao 

mesmo tempo, entrar no coração de todo o contexto que vive a 

Congregação para sentir onde investir a minha força. 

 

Recordo uma frase de um padre scalabriniano que me 

aconselhava a ser sempre uma jovem cheia de paixão, porque 

segundo ele, mesmo que o corpo envelheça, o coração é sempre 

jovem. Talvez ele se recordasse de Scalabrini quando dizia: “que 

o amor é sempre jovem”. Quando sou apaixonada, no sentido 

mais profundo do termo, me coloco toda em um projeto sendo 

capaz de corajosamente ousar, criar e remediar. Talvez seja isto 
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que precisamos para ter atitudes convictas que nos levem a 

transcender o medo e a resistência diante do novo.  

 

Valores espirituais não nos faltam, porque temos uma 

espiritualidade profunda e muito atual; talvez o que nos falta é o 

cultivo de uma espiritualidade profunda animada das 

características de nosso carisma: acolhida, itinerância e 

comunhão na diversidade. Entrar no coração destas três palavras 

é entrar no coração da Trindade para iluminar e deixar-se 

iluminar das realidades que nos circundam.  

 

Concluindo, a partir da minha atuação missionária, como 

prospectivas para realizar uma reorganização em vista de uma 

revitalização da nossa vida consagrada, proponho: 

 

 Despertar a vocação de cada scalabriniana para viver em 

plenitude a fidelidade ao chamado à vida consagrada e 

dar vitalidade as comunidades religiosas, sobretudo, 

vigiando na forma e no estilo de vida comunitária que, às 

vezes, coloca em risco a resposta vocacional, o 

testemunho evangélico e a eficácia da ação pastoral.  

 

 Criar condições para que a reorganização estrutural e as 

escolhas de coordenação, favoreçam o movimento dos 

recursos existentes através da solidariedade operacional: 

na formação, missão e economia 

 

 Criar um programa de acompanhamento pastoral, 

principalmente para as Irmãs neo professas que iniciam 

sua missão. 
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 Assumir um processo de discernimento que habilite 

expressar, de modo mais adequado, o carisma, a presença 

e a missão. 

 

 Concentrar e unir nossas forças em vista de um programa 

que preveja a renovação interna e expansão da missão 

específica. 

 

Desejo que as orientações sejam claras e seguras, no que 

diz respeito à reorganização interna da Congregação, a fim 

de não perdermos o essencial. 
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Reorganizar, Revitalizar, Crescer 

Ir. Vicentina Roque dos Santos, MSCS 

 

 

Foi com grande alegria, mas 

também com certa apreensão, que 

recebi e acolhi o convite para 

partilhar com esta assembleia 

alguns aspectos de minha 

experiência pessoal, neste tempo de 

graça em preparação ao processo 

de reorganização de nossa 

Congregação.   

 

A partir dos encontros, 

orações e estudos dos subsídios 

encaminhados às comunidades, fui 

me inteirando do processo de 

reorganização que começamos a trilhar diante da necessidade de 

responder com maior eficácia aos apelos de nosso carisma e 

atuação junto aos migrantes, nas diferentes e diversas frentes de 

missão.  

 

Por meio de celebrações, leituras comunitárias e de 

minha vida de oração individual, fui me colocando na presença 

de Deus, pedindo sempre maior discernimento e acolhida de 

todas as propostas emanadas de cada reflexão, encontro, partilha, 

e tomada de consciência do que é necessário rever, reorganizar e 

redimensionar em minha vida, em minha missão. 

 

Do próprio tema da Assembleia: Reorganizar para 

revitalizar a vida consagrada e scalabriniana: na centralidade a 



20 
 

 
 
                           INCAMMINO   

Jesus Cristo, no crescimento das relações fraternas e da cultura 

vocacional, em vista de uma maior disponibilidade e itinerância 

missionária, no serviço aos migrantes, que norteou e norteará o 

processo, salientei alguns verbos que, por certo, são centrais 

neste caminho percorrido e a percorrer: 

 

Reorganizar - colocar em ordem, organizar, instituir 

normas ou métodos, traçar caminhos.  

 

Revitalizar - dar vida, vigor, atribuir vitalidade, energia. 

 

Crescer - dar melhoria, avançar, aumentar a relevância, 

acrescentar alguma coisa a algo, progredir.  

 

Portanto, sinto que este grande momento histórico que 

estamos vivenciando é muito mais que a reorganização e 

redimensionamento das estruturas e das obras ou presenças.  

 

É a oportunidade de reavaliar as minhas atitudes, a vida 

de oração, a intimidade com Deus e aderir às propostas 

emanadas dos passos dados até aqui, como sinal de docilidade e 

reconhecimento da presença e ação do Espírito Santo. 

 

É Ele quem me move, abrindo a minha mente e o meu 

coração para perceber a novidade e a renovação e reestruturação 

interior, dando novo ânimo à minha fé, e minha opção como 

consagrada scalabriniana, tendo em vista uma total adesão aos 

novos projetos congregacionais que estão por vir. 

 

Para mim, as atitudes fundamentais para aderir de 

coração ao projeto de reorganização, é a atitude de amor a igreja, 

à Congregação, às irmãs, aos migrantes e ao carisma e missão; 

tendo na pessoa da bem-aventurada Assunta Marchetti, do 
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venerável Padre José Marchetti e do fundador bem-aventurado 

João Batista Scalabrini, protótipos eloquentes a serem seguidos. 

Eles são modelos de desapego, coragem, proatividade, doação e 

itinerância. 

 

Isso pressupõe por parte de cada irmã MSCS, e a mim 

particularmente, esforço pessoal, autêntica vida de oração, 

persistência, perseverança, resiliência, dedicação e acolhida ao 

diferente. Tenho consciência de que sou também herdeira do 

carisma e, portanto, devo ser multiplicadora da mensagem de 

esperança para o mundo das migrações, desde a realidade em 

que vivo e realizo o meu apostolado, a minha missão.   

 

Assim como os nossos antecessores, devemos ter atitude 

de total confiança na Providência Divina, desprendimento, 

participação e colaboração com os projetos a serem 

desenvolvidos; acompanhar, através das leituras dos documentos 

emanados dos diversos encontros, todo o processo de 

discernimento comunitário, realizado ao longo dos últimos anos, 

pós capítulo geral; considerar, positivamente, as implicações que 

trarão para minha caminhada individual e comunitária, 

assumindo em primeira pessoa minhas atribuições e 

responsabilidades no projeto que sabemos ser obra e graça de 

Deus para nossa Congregação; atitude de humildade, ação 

contínua e incessante pelo bom êxito de todas as iniciativas. 

Superação do medo, da resistência ao novo, do comodismo e 

desconfiança, aspectos que, por vezes, podem trazer 

sobressaltos, insegurança, dado as mudanças que requerem a 

adesão e resposta pessoal; caminhar com firme certeza de que 

este itinerário é idealizado em comunhão, em unidade e sob a luz 

do Espírito Santo. Isso é que me faz perceber que esta é uma 

mudança, que com a graça de Deus e empenho de cada Irmã, 

trará grandiosos frutos para nossa Congregação e ampliará as 
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possibilidades de maior fortalecimento da missão própria, 

diminuindo também as fadigas e acúmulo de atribuições que, por 

vezes, pesam sobre nós. 

 

Tenho confiança de que as propostas apresentadas 

contribuirão para maior incidência de nossas presenças, 

ajudando-nos a dar o salto de qualidade que a história, o tempo e 

a realidade atual do mundo da mobilidade humana nos pedem.  

 

Acredito que o momento histórico mundial vai ao 

encontro da proposta de reorganização, pois nos apresenta 

transformações profundas com implicações diretas em nossa 

realidade missionária, e nos pede e exige mudanças cada vez 

mais abrangentes e concisas. 

 

Desde que entrei na Congregação, minha atuação 

apostólica foi sempre voltada para a área da educação. Olhando 

a partir da educação, vejo e acredito que o campo de missão em 

nossas escolas é amplo e fértil. Porém, requer de cada irmã 

MSCS que atua ou assessora esta área, discernimento na 

elaboração e execução dos projetos. Esses não podem ter 

dicotomia e nem caminhar paralelos ao carisma e missão 

própria.  

 

Em meu dia-a-dia na escola vejo e sinto que além de 

poder incidir diretamente sobre a realidade migratória, a 

educação é um “terreno” apropriado para formarmos e 

fomentarmos a consciência de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos sobre esta desafiadora temática.  

 

Temos na Rede ESI, Educação Scalabriniana Integrada, a 

oportunidade de contribuir na formação dos cidadãos que, como 

futuros profissionais, se preocupem e se engajem nesta causa, 
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possibilitando a todas as pessoas, de maneira especial as que 

migram, terem seus direitos assegurados, independentemente de 

sua origem, de sua procedência, de sua história.  

 

Só assim eu acredito que estaremos ocupando o espaço 

que nos cabe enquanto Educação Scalabriniana Integrada e 

fazendo valer o que definimos como MISSÃO: Promover uma 

educação de excelência na sua diversidade, formando pessoas 

comprometidas com a cidadania universal, e como VISÃO: Ser 

referência em educação e na acolhida personalizada. 

 

Desta forma, acredito que em meu fazer cotidiano, estou 

contribuindo, não somente para manter financeiramente os 

projetos desenvolvidos em diferentes frentes de missão, mas 

também através de meu testemunho, empenho, serviço e doação, 

colaboro para a expansão do carisma e missão específica de 

nossa amada Congregação que é o serviço evangélico e 

missionário aos migrantes. 
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 “Levanta-te e come pois o caminho é longo” (1 Rs 19,7) 
Ir. Marivane Chiesa, mscs 

 

 
Para partilhar 

sobre a minha 

experiência pessoal e 

presença MSCS na 

África do Sul e em 

Angola, onde fui enviada 

em missão, inicio com 

uma frase bíblica: 

“Levanta-te e come pois 

o caminho é longo” (1 Rs 

19,7). Foi o pensamento que me acompanhou em 1998 quando 

disse sim para assumir juntamente com  minha coirmã uma 

frente de missão na Arquidiocese de Joahnnesburg, África do 

Sul.  

  

Naquele momento em Johannesburg chegavam 

refugiados aos milhares, de nações africanas em guerra ou 

conflitos armados como foi o caso da região dos Grandes Lagos, 

Somália, Etiópia, Eritreia, Região Austral (de cerca de 19 

diferentes países Africanos). Inicialmente na sua maioria  

homens.  

 

Diante deste contexto, a Arquidiocese de Johannesburg, 

preocupada com a assistencia pastoral destas pessoas em 

situação de refúgio, solicitou à nossa Congregação a organização 

de um serviço de pastoral específico para refugiados que 

consistiu inicialmente sobretudo em atividades como: visitas aos 

lugares onde estas pessoas viviam (praças, domicílios, grupos e 
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comunidade) presença e participação dos momentos de 

celebraçao de fé de acordo com os costumes e valores culturais 

das várias comunidades; atividades de informação e 

conscientização no âmbito das estruturas pastorais locais sobre a 

realidade e os valores das comunidades refugiadas; atividades 

formativas e celebrativas interculturais entre as várias 

comunidades refugiadas e a comunidade local; escuta das 

histórias e trajetórias migratórias; encaminhamentos a serviços 

sociais e jurídicos, etc. A estruturação orgânica destes vários 

serviços resultou na criação do Departamento Arquidiocesano de 

Cura Pastoral para os Refugiados.  

 

Com o aumento da chegada de mulheres e crianças 

(famílias) que intensificava e visibilizava sempre mais a 

completa vulnerabilidade social dos refugiados em Johannesburg 

era necessário alargar nosso serviço com respostas mais 

concretas às reais necessidades sobretudo das mulheres e 

crianças que entre os vulneráveis eram as mais afetadas. E na 

falta de serviços para abrigar e proteger estas mulheres e 

crianças foi então que em parceria entre três congregações 

religiosas (Irmãs da Sagrada Família, Serviço Jesuíta aos 

Refugiados e Irmãs MSCS), realizou-se a abertura do Centro de 

Acolhimento para Mulheres e Crianças Refugiadas, Bienvenu 

Shelter, em 2001. 

 

Foi minha primeira experiência junto com pessoas das 

mais variadas culturas, que me testemunharam: a força da fé em 

Deus (expressa nas mais variadas religiões); a capacidade de 

encontrar estratégias de sobrevivência, de superação e de 

solidariedade vividas através das mais absurdas tragédias 

humanas de violência, perseguição e negação dos direitos 

básicos de um ser humano. Neles e com eles, os refugiados, fiz 

experiência e consolidei a minha opção e a centralide de Jesus 
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Cristo Peregrino que, nós missionárias MSCS, nos propomos 

viver.   

 

Em 2004, foi necessário partir. A Providência enviou-me 

para Luanda, Angola, o país da costa ocidental da África que foi 

palco de dois grandes conflitos. Primeiro foi a guerra pela 

libertação do domínio português e em seguida a guerra civil 

interna que durou de 1975 a 2002. Com o fim da guerra civil, em 

tempos de paz, acompanhei o delicado processo de 

repatriamento de milhares de angolanos e a reinserção dos mais 

de 3,2 milhões de deslocados. A relação com estas pessoas foi e 

é muito marcante para mim. São muitas as histórias, partilhas 

que recordo, frutos da convivência com o povo angolano. 

Conviver com os repatriados, foi uma das experiências mais 

ricas que eu vivi como pessoa, consagrada e missionária 

scalabriniana.  

 

Na África, a pessoa repatriada, quando partiu para o 

exilio, durante a fuga perdeu tudo, muitas vezes, até mesmo as 

pessoas mais queridas; durante os quase 30 anos de exílio (no 

caso dos angolanos) tentou reconstruir o que foi possível; ao 

retornar, mais uma vez, chega com nada e no lugar de onde 

partiu o tempo e a guerra se encarregaram de não deixar nada. 

Mas, na perspectiva do repatriado que ao longo de sua trajetória 

se confrontou com as mais crueis experiências do sofrimento e 

da morte, a vida continua e é preciso recomeçar e reconstruir a 

vida com esperança e, como é tipico do itinerante, em uma 

atitude de alegria e festa. 

 

Como Cogregação, estamos em processo de 

reorganização e a meu ver a pessoa repatriada pode ser para nós, 

Irmãs MSCS, o modelo de quem está sempre pronto para partir, 

recomeçar, viver a itinerância, própria do nosso carisma!  
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Precisei deste testemunho dos repatriados para manter a 

minha fé e sintonia com a beleza da vida, em uma atmosfera de 

pós guerra, de destruição: como dos carros militares destruídos, 

tanques de guerra jogados nos arredores das cidades e estradas, 

das pessoas nas ruas com suas pernas, braços amputadas pelas 

minas terrestres. 

 

Vi o testemunho de muitos missionários e missionárias 

incansáveis e de uma doação sem medida, que motiva até hoje a 

decisão mais forte e corajosa em dedicar a minha vida a favor 

dos migrantes, dos refugiados, repatriados etc. Mas sobretudo vi 

e admirei profundamente a força de mulheres, homens, crianças 

e idosos africanos, violentados pelas vicissitudes da vida, mas 

sempre prontos a recomeçar, a deixar de lado as decepções, as 

violências e os traumas do passado, para trilhar um novo 

caminho, um caminho de vida e de esperança. 

  

Foi para estas pessoas que, em 2006, fui responsável pela 

criação da Comissão Episcopal da Pastoral para os Migrantes e 

Itinerantes na Conferência Episcopal de São Tomé e Principe, 

com o objectivo de organizar e dinamizar a pastoral das 

migrações a nível nacional e em todas as comunidades eclesiais 

para permitir que as comunidades cristãs sejam lugar de acolhida 

de todos os migrantes que chegam, sejam eles refugiados, 

repatriados, migrantes internacionais, e para ajudar as 

comunidades cristãs a não perder o espirito de itinerância e de 

pentecostes tão próprios para o povo e a Igreja em Angola.  

 

E em 2012, como Congregação, estendemos a missão 

para a Diocese do Norte de Angola, Uige. Com mais uma 

coirmã, parti para dar vida a esta nova missão. A diocese do 

Uíge é constituída por uma grande área de fronteira com a 

República Democratica do Congo, constitui uma zona intensa de 



28 
 

 
 
                           INCAMMINO   

movimentação humana entre ambos os sentidos da fronteira. Sua 

população é formada por uma mobilidade humana diversificada: 

retornados, pessoas deslocadas, imigrantes em situação irregular, 

refugiados e requerentes de asilo. 

 

Como comunidade prestamos nosso serviço junto com 

estas populações  retornadas e migrantes através da coordenação 

diocesana da Caritas e da Pastoral para os Migrantes. Pequenos 

projetos de geração de renda, formação sócioprofissional, ensino 

da lingua portuguesa, medicina natural, formação de líderes 

comunitários, voltadas sobretudo para mulheres e suas familias 

são algumas das atividades com as quais procuramos aliviar as 

prementes necessidades destas pessoas. E a partir de 2014, 

iniciamos o acompanhamento formativo das jovens aspirantes; 

atualmente estão conosco três jovens aspirantes.  

 

O encontro com a vida e as histórias de todas estas 

pessoas em caminho especialmente com as mulheres, mudaram 

minha vida, minhas escolhas, minha maneira de ser e pensar. 

Permitiram um conhecimento mais profundo das trajetórias dos 

migrantes em África, da cultura dos povos africanos, de suas 

tradições e religiosidade, de sua capacidade de elaborar 

estratégias de sobrevivência e superação, em contextos 

caracterizados por violência e violações sistemáticas de direitos 

humanos. 

 

As missões scalabrinianas em Angola, na África, são 

frutos da fé, do amor, da esperança de missionárias 

scalabrinianas que acreditaram que, em força do Carisma, a 

Congregação era chamada a estar entre os migrantes em África e 

caminhar com eles em solidariedade. Temos fé na ação do 

Espírito na história, o Espírito que “sopra onde quer” e está 

presente no meio das comunidades africanas vivificando suas 
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ações e suas lutas cotidianas; amor que é também serviço: 

colocar-se a serviço dos projetos históricos dos povos africanos, 

de suas lutas, de suas aspirações, de seus sonhos; esperança, de 

que um dia as guerras sem sentido acabariam e que a paz viria, 

esperança contra o desespero diante do sofrimento; esperança de 

que um mundo diferente é possível, de que o Reino de Deus já 

está presente na história.  

 

Nesta perspectiva, acredito que a reorganizaçao 

congregacional, para  a missão scalabriana em África e para a 

Congregação diante do contexto migratório em África é: 

 

• Momento de confiar que Deus quer fazer algo novo em 

nossa vida como Congregação;  

• Gratidão pelas Irmãs que anunciaram a Boa Nova aos 

migrantes em tantas presenças missionárias da 

Congregação; 

• Oração para que Deus continue assistindo nossa 

Congregação e a todas nós com suas graças, revigore 

nossa fé e contagie-nos com o entusiasmo e a alegria da 

vida missionária;  

•  Renovado compromisso em assumir o desafio que 

Deus nos confia hoje no caminhos das migrações; 

• Confiança de que Deus nos iluminará e nos sustentará 

ao longo deste processo e que resultará em bons frutos;  

• Olhar voltado para a pessoa do migrante que é 

protagonista, tem necessidades e tem sua cultura;  

• Aproximação das pessoas com interesse pelas suas 

vidas, esta atitude poderá suscitar o interesse das 

pessoas pela vida e carisma da Congregação; 

• Ser missionária  da vida e da esperança e testemunhar 

os valores da identidade scalabriniana: a simplicidade,  

acolhida,  desapego, doação;    
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• Estar aberta à conversão contínua, aprender do 

testemunho dos outros, aceitar ser evangelizada pelo 

povo africano, no dia a dia; 

• Valorizar a vida comunitária como vida de comunhão, 

encontro, diálogo, partilha e recíproco enriquecimento; 

• Insistir numa pastoral da mobilidade humana mais em 

vista da missão e menos em vista da manutenção;  

• Em alguns casos, superar a indiferença diante do 

gemido e da dor dos migrantes, vivendo a misericórdia 

para participar dos sofrimentos dos migrantes e não 

sermos indiferentes diante do seu grito por justiça 

evangélica; 

• Ir ao encontro do outro, na liberdade, acolhida, doação, 

e serviço, vivendo desta forma a missionariedade no 

local onde Deus nos colocou;  

• Viver a “itinerância” enquanto atitude de desapego aos 

esquemas tradicionais, estabelecidos, consuetudinários, 

visando a abertura constante ao novo que o “sinais dos 

tempos” nos chama a seguir; 

• Cultivar  uma espiritualidade encarnada e próxima aos 

migrantes e refugiados mais pobres e mais vulneráveis; 

 

Pra além daquilo que ja coloquei acima, especificamente 

para a África o processo de reorganizaçao, a meu ver deveria, 

com urgência considerar: 

 

- Definir claramente como Congregação quais são os 

nossos objetivos, estratégias e horizonte para a missão 

em África. 

- Uma decisão clara, definida por parte da Congregação 

para um serviço corajoso aos refugiados, repatriados, 

imigrantes… sobretudo as mulheres, que convocam 
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para a escuta, o encontro, o serviço e um verdadeiro 

compromisso missionário. 

- Retornar às fontes da missão em África, retomar os 

motivos iniciais da missão, resgatar os valores que 

sustentaram as primeiras Irmãs naquele continente e, 

em alguns casos redefinir atividades em base ao carisma 

e missão específica. 

- Rever o perfil das Irmãs: espírito missionário 

scalabriniano, capacidade de serviço verdadeiro e fiel 

ao carisma evitando a competição por cargos, são 

elementos indispensáveis para a missão em África.  

- Primar pela missão em fidelidade ao carisma enquanto 

comunidade abandonando  os  interesses pessoais; 

- Tomar decisões em diálogo e escuta com as Irmãs in 

loco; 

- Como Congregação, investir na preparação de recursos 

humanos e materiais para a animação vocacional e a 

formação das jovens vocacionadas à vida consagrada 

Scalabriniana; 

 

Por fim, como missionária scalabriana enviada em missão na 

África onde partilho a 16 anos a vida com milhares de 

migrantes, refugiados, retornados,  espero sinceramente, que o 

processo de reorganização e as decisões relacionadas considerem 

os milhões de refugiados, deslocados internos, dos quais mais da 

metade são crianças e mulheres,  que vivem em trajetórias de 

fuga, que são verdadeiros calvários de dor e morte nos caminhos 

do Continente Africano. Destes, em proporção, uma pequena 

parte vem ao nosso encontro aqui na Europa, nas Américas. 

SINAL DOS TEMPOS!  
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Enfim, a África me ensinou, na prática, que nós, seres 

humanos, somos destinados a algo maior, que não é explorar e 

matar uns aos outros e usar violência causada pelo egoísmo do 

poder e da riqueza. Nós, Irmãs, somos destinadas ao amor, às 

coisas belas e ações construtivas de caridade, solidariedade, 

hospitalidade, sem jamais deixar enfraquecer a vida consagrada 

e a missão. Isto nutre a fé e a esperança em nós e nas pessoas 

que partilham conosco a missão. Missionária MSCS, levanta-te 

e come pois o caminho é longo. E como se diz em Angola, 

ESTAMOS UNIDAS! 
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Reorganização: conviver, partilhar e prestar o  

serviço missionário em coordenação e maior comunhão 

Ir. Lidia Mara Silva de Souza, mscs 

 

 

 Para mim, a 

reorganização congregacional 

começou com a intensa 

experiência vivida no juniorato 

congregacional no período 2006-

2008. Foi experiência que 

resultou numa nova percepção de 

mim mesma, da vida consagrada, 

do cristianismo e do mundo. Caiu 

o meu frágil castelinho de areia!  

Nos primeiros meses descobri 

que, ao contrário do que eu acreditava, o cristianismo, menos 

ainda o catolicismo, não é o centro do mundo; as pessoas de 

outras religiões também podem fazer o bem e ser mais santas 

que nós; existem pessoas muito diferentes de mim, com uma 

cultura, uma forma de viver sua fé, de alimentar-se, de vestir-se, 

de sonhar e transformar a realidade que não é nem melhor e nem 

pior que a minha, simplesmente diferente e com igual 

importância para a grande família chamada humanidade.  

 

Imaginem uma menina educada em uma família católica 

tradicional e conservadora; esta formação incidiu na minha visão 

de Igreja e da Congregação, na expressão da fé. Nos primeiros 

anos de Congregação, pensava que as províncias fossem mais 

importantes e parecia existir uma competição entre elas. Estava 

presa a preconceitos, sem permitir que o diferente pudesse 

mostrar sua beleza própria. Eu era infeliz e não sabia! 
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Caríssimas Irmãs, esta história do São Carlos Borromeo 

de “reformar-se para reformar” é duríssima. Foram dois anos de 

sangramento, de tirar pela raiz do meu coração e da minha mente 

tantas inverdades. Foi o momento de tirar de dentro tudo o que 

eu tinha aprendido na formação e por em pratica. Posso dizer 

com toda certeza de que eu sei o que é ser moldada no fogo do 

amor de Deus para ser melhor. Doeu, sofri, sangrei, chorei mas 

valeu a pena. No lugar de tantas inverdades, preconceitos e 

egoísmo no meu coração fez-se espaço para o grande amor de 

Deus. Bendito seja Deus! Cresceu no meu coração um grande 

amor pela humanidade, um desejo de encontrar-me sempre mais 

com pessoas e culturas, com o diferente. Passei a sentir todas as 

Irmãs da Congregação como coirmãs, companheiras de caminho, 

antes de tudo, humano, cristão, carismático e congregacional. 

Verdadeiramente é possível unidade na diversidade!  

 

Meu processo de reorganização continuou com a missão 

em Honduras. Começar do nada, sem saber o idioma e a cultura 

do país, sem conhecer as Irmãs com quem vivi. Foi, e ainda é, 

necessária muita humildade para reconhecer-me necessitada das 

outras pessoas.   

 

Também em Honduras tenho a grande graça de conviver, 

partilhar e prestar o serviço missionário em coordenação e maior 

comunhão com Irmãs scalabrinianas em Republica Dominicana, 

Costa Rica, México e Estados Unidos. Fiz experiência do ser 

Congregação e cada vez mais tenho certeza de que a 

reorganização congregacional realmente revitalizará nossa vida 

consagrada scalabriniana porque nos obrigará a superar o 

provincialismo, o racismo, o nacionalismo, o egoísmo e a 

autoafirmação. 
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Para o êxito do processo da reorganização interna, para a 

revitalização da vida consagrada scalabriniana, o critério seja 

fazer a vontade de Deus, na fidelidade ao carisma, encorajando-

nos a viver autenticamente a própria consagração.  

 

A cada Irmã desejo que continue com empenho o seu 

processo pessoal “de reformar-se para reformar”, com amor-

caridade, perdão, paciência, misericórdia, serenidade, fé, 

esperança e alegria, porque “tenho certeza que a nossa 

Congregação é vontade de Deus, porque não nos faltaram 

cruzes” (Madre Assunta). 

 

Eu sou mulher, sou jovem, sou brasileira, sou missionária 

scalabriniana. Não sou branca, não sou negra, nem indígena. Eu 

sou mestiça e não sou doutora. Na cor da minha pele e no meu 

sobrenome carrego o peso do preconceito e do racismo. Como 

meus antepassados, eu também sou guerreira, sou filha da luz e 

sol, sou presença de Deus. Minha família é a humanidade, creio 

na fraternidade universal e a minha casa é a terra, casa comum 

de todos. 

 

Agradeço todos os dias a Deus o privilégio de ser uma 

religiosa consagrada scalabriniana. Estou felicíssima por ter a 

graça de viver este momento histórico da Congregação. Tenho o 

meu coração aberto para esse processo e me disponho a ajudar 

naquilo que for possível para que ele seja exitoso. 
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Reorganização: colocando-me à disposição de Deus,  

pronta a ir onde a missão chama 

Ir. Vijaya Stella John Joseph, mscs 

 

 

 Quando ouvi falar pela primeira 

vez da reorganização, a sensação 

imediata foi a do medo. Toda mudança 

causa medo e nos coloca em situação 

desconhecida. Todavia, diz o provérbio, 

“a alegria partilhada é alegria 

multiplicada” e “o medo partilhado é 

medo dividido”, sobretudo, quando este 

medo de mudança é partilhado entre as 

Irmãs da comunidade. A partilha é, com 

certeza, uma coluna da reorganização, 

sustentada do Espírito de Deus. 

 

O meu medo começou a desaparecer com o objetivo da 

reorganização, a missão, porque a nossa identidade e a fidelidade 

ao carisma está no empenho com os migrantes, rosto visível de 

Cristo, lugar teológico para a missionária scalabriniana. Também 

a oração pela reorganização, que rezamos todos os dias, 

contribuiu para aumentar a minha fé na divina Providência. 

 

Os encontros das comunidades e a partilha entre as Irmãs 

da nossa província, coordenados por Ir. Elizabeth, foram como 

uma abertura de olhos para ver a importância da reorganização. 

Vivi o meu último ano de juniorato como um momento forte 

para o meu espírito apostólico, partilhando as experiências de 

vida com as minhas coirmãs de comunidade. Estou maravilhada 

com o espírito scalabriniano que habita em cada parte do mundo.  
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Iluminada pelo Espírito, convenci-me que os nossos 

métodos e os nossos contatos devem mudar se queremos manter 

vivo o nosso carisma, o dom do Espírito dado ao bem-

aventurado João Batista Scalabrini. A mudança exige coragem, 

como o bem-aventurado Scalabrini teve promovendo a mudança 

na sociedade; a mesma coragem que teve a bem-aventurada 

Assunta Marchetti, atravessando o oceano e confiando na 

Providência; a mesma coragem testemunhada pelo venerável Pe. 

José Marchetti oferecendo a sua vida pela missão. 

 

Em virtude de uma profunda espiritualidade, coerente 

com o testemunho pessoal e com a primazia da comunhão, creio 

que o Senhor me pede de ser mais aberta às diversas 

possibilidades e oportunidades que esta reorganização está 

dando a todas nós. A abertura, no sentido que não importa aquilo 

que acontecerá no final deste processo, mas creio que o longo 

processo de discernimento trará sinais novos em benefício da 

sociedade e da Igreja. 

 

Portanto, como parte da Congregação, a grande e 

profunda mudança que sonho deve começar por mim, na minha 

mente, no meu coração e na minha vida. Ainda, este processo  de 

reorganização me convoca a implementar o meu desejo de 

colaborar, de unir-me a cada coirmã e ser disponível no 

empenho missionário que a nossa Congregação empreendeu ao 

serviço dos irmãos e das irmãs migrantes.  

 

Creio que, com este processo, cada Irmã MSCS adquirirá 

a virtude  da prudência e o dom do discernimento, a fim de ser 

capaz de invocar o Espírito Santo para descobrir a vontade de 

Deus em cada pensamento e em cada ação, para responder com 

alegria e criatividade.  
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Enfim, este momento da reorganização é um momento 

para recordar-me de reviver os meus votos e os empenhos 

assumidos, oferecendo tudo aquilo que sou e tenho, colocando-

me à disposição de Deus, de modo que eu possa tornar-me fiel, 

agradecida, alegre e disponível Irmã MSCS, pronta a ir onde a 

missão chama. 

 

O valor e a atitude spiritual para superar as resistências 

frente ao processo de reorganização é, em primeiro lugar, a fé; 

sem esta a minha existência e aquela de cada Irmã MSCS, a 

história da nossa Congregação não estariam enraizadas, nem 

ancoradas à vontade de Deus. Creio que, sempre, em cada 

mudança da nossa Congregação, está presente a mão de Deus.  

 

Um outro valor que fez superar as minhas resistências e o 

meu medo é saber que Deus, por primeiro, me chamou a este 

modelo de vida scalabriniana; dirigir a Ele o meu olhar e 

aprender a ser sensível às necessidades dos outros. Portanto, o 

amor e a gratidão para com a nossa Congregação é um outro 

valor importante para mim, que arde como um fogo vivo, que 

me faz ser continuamente corajosa, perseverante e cheia de 

esperança para o bem de todas nós e dos nossos irmãos e irmãs 

migrantes. Gosto de lembrar que onde tem amor, tem sempre 

aceitação, estima e colaboração entre nós, porque todas temos a 

mesma missão que é aquela de servir a Deus servindo os nossos 

irmãos e irmãs migrantes. 

 

Com gratidão, tenho presente no meu coração e na minha 

mente que tudo aquilo que sou e tenho é tudo dom e graça de 

Deus; recebi gratuitamente e, com gratidão, desejo colocar à 

disposição e dar tudo aquilo que possuo para a glória de Deus. 
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A minha ação missionária e de apostolado, nos últimos 

quatro anos, se desenvolveu na nossa comunidade na Índia. 

Sabemos das dificuldades que os missionários não indianos 

encontram para entrar na Índia, mas desejo que o processo de 

reorganização interna coloque à disposição mais coirmãs para a 

missão na Índia, para acompanhar as Irmãs junioristas e inseri-

las no nosso carisma e na identidade scalabriniana; é necessário 

iniciar um trabalho direto com os migrantes internos que têm 

dificuldade de se expressarem ou se defenderem por causa da 

barreira linguística; muitos migrantes internos são vítimas da 

exploração e terminam nos cárceres locais. Um outro espaço 

missionário é aquele de acompanhar as famílias que ficaram na 

pátria, dado a elas assessoria, assistência espiritual e preparar 

outras pessoas para este serviço. Também as crianças deixadas 

na Índia por suas mães que emigraram, são uma categoria 

vulnerável e merecem atenção. A ausência específica de um dos 

genitores, pode ser negativa para o desenvolvimento social e 

psíquico de uma criança. 

 

Ninguém duvida que vivemos em tempos de grande 

mudança. As coisas que ontem pensava-se que eram 

impossíveis, hoje são atuais. A atenção ao presente nos oferece 

ocasião e oportunidade para o desenvolvimento e para melhor 

animar a Congregação através da reorganização interna da 

Congregação. Papa Francisco afirma que a Igreja deve ser audaz 

em reconhecer as mudanças e adaptar as estruturas que nos dão 

um falso sentido de proteção e condicionam o dinamismo da 

caridade. Então, olhando para o futuro, precisamos de objetivos 

sempre mais altos para viver o carisma; é necessário um 

incentivo para não parar, para seguir em frente com confiança e 

coragem, com olhar novo para ver novas possibilidades e novos 

percursos de evangelização. Isto requer abertura à mudança, à 

transformação, abertura ao Espírito Santo, que nos permite de ir 
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ao encontro, com Ele e com os outros, em direção ao futuro, 

acolhendo os possíveis filhos da novidade que nos serão dados. 

Em outras palavras, a mudança se faz necessária. 
  

Maria, nascida em uma família hebreia, pertencendo à 

religião hebraica, após a morte e ressurreição de seu Filho, 

compreendeu que ali era a bênção de Deus e, assim, teve a 

coragem de mudar. Seguindo seus exemplos, iniciemos a 

usufruir das mudanças; a mudança nos dará vitalidade, maior 

vivacidade, entusiasmo e energia; então, seremos como um rio 

que corre em direção aos horizontes e em direção ao Oceano da 

vida – Jesus – onde o rio e oceano se tornam somente um. 
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VIVAT Internacional 

A Congregação, em resposta à Disposição nº 6, do XIII 

Capítulo Geral, com a aprovação da IX Assembleia Geral, 

solicitou a inscrição para fazer parte da VIVAT, ONG 

internacional e intercongregacional, fundada em no ano 2000, 

com a dupla função de advocacy e lobby junto a ONU. A 

aceitação da inscrição da Congregação na VIVAT, se efetivou 

no dia 14 de julho de 2017,  o que nos permitirá defender e 

sustentar proativamente a igualdade dos direitos e da dignidade 

dos migrantes e dos refugiados. 

A Irmã que foi indicada para ser nossa representante  

junto a VIVAT e que participará das reuniões é a Irmã Myrna 

Cazar Tordillo, mscs. Agradecemos imensamente a ela pela sua 

disponibilidade e generosidade em assumir tal missão. 

Na página seguinte, publicamos a carta de aceitação da 

Congregação como membro da VIVAT Internacional. 
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