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“Na minha aceitação (do cargo de superiora Geral), sorri-me uma 
grande esperança: a cooperação leal, pronta e generosa de todas as 
minhas boas co-Irmãs e, sobretudo, das superioras de cada casa (...). 
A experiência do passado nos impulsiona a começarmos uma via de 
maiores disciplina e obediência aos Exmos. Superiores que nos salva-
ram da ruína e que dedicam seus melhores esforços para o desenvol-
vimento de nossa querida Congregação...” 

(Assunta Marchetti, Circular à Congregação, 
São Paulo 8 de setembro de 1927)
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Colocamos em suas mãos e para a sua leitura a 
Revista Peregrino de número vinte e cinco.  A edição 
foge totalmente ao perfi l e aos objetivos pela qual foi 
criada e ao longo dos anos prezou enfatizar temas 
da espiritualidade e missão Scalabriniana com abor-
dagens do fenômeno migratório com rostos, cores, 
perfi s, culturas, locais que a mesma descreve, viven-
cia, articula e acontece.

No entanto, a missão de 90 anos da Província 
Imaculada Conceição é caminho junto aos migrantes 
realizado com educadores, educandos, profi ssionais 
da saúde, gestores, população necessitada de cuida-
dos médicos, assistência, atenção, apoio, mais vida 
em abundância com e para os migrantes.

A memória é um dos alicerces que dá sentido à 
vida. Preservar a memória é manter a instituição viva 
e uma forma de fortalecer suas bases. Para que essa 
memória seja preservada, é preciso conservar fotos, 
documentos, objetos e organizar os registros dos 
fatos. Olhar para as pessoas confi rma que a história 
institucional é uma construção que traz em si as mar-
cas dos sujeitos que dela fazem parte.  Entre tantos 
fatos e visões, práticas e discursos há muitos rostos 
que contribuíram com suas mãos, olhos, pés, ouvidos 
e coração, motivados pelas demandas do seu tem-
po e pela situação social, política, cultural, religiosa e 
econômica de cada época.

Preservar a memória institucional não é só resga-
tar o passado. Também é compreender as diferen-
ças e reconhecer os limites de cada período. É ter 
referenciais consistentes para construir o presente 
e planejar o futuro. É descobrir valores e renovar os 

vínculos. É refl etir sobre a história, não apenas como 
quem recorda, mas exercitando uma verdadeira prá-
xis, em que a refl exão e a prática andam lado a lado.

Relatar experiências, iniciativas, vitórias, conquis-
tas, alegrias e por sua vez também difi culdades, erros 
e derrotas fi cam aquém da rica experiência junto a 
tantas pessoas que por nove décadas somaram para 
a realização do projeto de Deus legado pelo bem-a-
venturado João Batista Scalabrini e confi rmado pela 
bem-aventurada Assunta Marchetti.  Gestos heroicos, 
corajosos e confi antes avançaram na mesma dinâmi-
ca de tantos migrantes que deixaram o continente 
europeu para fazer do Brasil a sua pátria.   

Os relatos de experiências, dados, fotos e fatos ex-
pressam uma simples e majestosa história que tantas 
irmãs, cada uma com seus dons, capacidades, jeitos 
e empenhos fez da Província Imaculada um caminho 
de graça, de realização e de profecia.

Cada irmã contribuiu com a doação de sua vida 
ao longo da história nos silêncios e clamores. No en-
tanto, dentre elas algumas foram convidadas a rela-
tar aspectos históricos e de vivência. Certamente não 
será o todo e não caberia na edição de uma revista 
o tudo que ocorreu neste percurso de tempo. Reu-
niram-se informações, testemunhos e relatos para 
expressar um caminho de noventa anos de forma 
simples e objetiva. Recordar é viver. Fazer memória é 
ultrapassar tempos, gestos, palavras, ações. Memória 
é viver o presente das vivências do passado e erguer 
os olhos e olhar os campos já dourados pelo sol da 
vida e da esperança.

Boa leitura!
Equipe de Redação

Estimados Leitores!

E D I T O R I A L
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Memórias e signifi cados: 
                             Construção de uma História

O Rio Grande do Sul foi a segunda frente mis-
sionária da Congregação das Missionárias. Na data 
de 9 de fevereiro de 1915 chegaram em terras gaú-
chas, a pedido da Paróquia Santo Antônio de Bento 
Gonçalves, as irmãs Lúcia Gorlin, Borromea Ferrasi, 
Josefi na Orichio, Maria de Lourdes Martins e Joana 
de Camargo, que haviam sido enviadas pela Madre 
Assunta Marchetti, Superiora Geral.

Sob a animação dessas Irmãs a missão cresceu, 
constituindo-se em “Regional Sul”, e depois Provín-
cia sendo a Primeira Provincial Ir. Lúcia Gorlin, no 

período de 1927 e 1928. 
Com difi culdades internas e externas, consegui-

ram no ano seguinte fundar o colégio de Farroupi-
lha, RS e o de Guaporé, RS. Foram aos poucos as-
sumindo hospitais e abrindo colégios, nas colônias 
mais necessitadas. Em 30 anos de existência, a Pro-
víncia estava presente em 4 dioceses do Rio Grande 
do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e 
Pelotas. 

O carisma scalabriniano encontrou “terra fértil” 
no RS. A Congregação fl oresceu e a missão se con-

Galeria das Superioras Provinciais:

Ir. Lúcia Gorlin: 
1927-1928

Ir. Helena Lucca: 
1928-1931

Ir. Faustina Bosio:
1931-1935

Ir. Imaculada Mileti  
(2 triênios): 1935-1941

Ir. Joana de Camargo 
(2 triênios): 1942-1948

Ir. Jacira Onzi: 
1971-1974 / 1981-1983

Ir. Maria das Dores 
Marcarini (2 triênios): 

1971-1981

Ir. Teresa Giacomin: 
1984-1986

Ir. Amélia Pedó 
(2 triênios): 1987-1992

Ir. Lucia Boniatti 
(2 triênios): 1993-1999

“Cantai ao Senhor um Cântico novo, cantai ao Senhor por toda a terra, 
cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, a obra de sua salvação anunciai todos os dias”. Sl 95
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Memórias e signifi cados: 
                             Construção de uma História

Galeria das Superioras Provinciais:

solidou principalmente na área da Educação Cristã 
para os fi lhos dos emigrantes italianos, principais 
colonizadores do Estado. Daqui partiram irmãs para 
integrar outras Províncias em São Paulo e nos Esta-
dos Unidos.

Novas províncias surgiram, transformando o Rio 
Grande do Sul, em celeiro de vocações, contribuin-
do na expansão do Carisma e crescimento numérico 
da Congregação. Dela desmembrou-se em 1966 a 
Província Cristo Rei, com sede em Porto Alegre, RS 
e juntas deram origem à Província Maria, Mãe dos 

Migrantes, constituída em 1991, com sede em Vár-
zea Grande, MT.

Em carta circular de 4 de janeiro de 1962, Madre 
Idalina Baratter, comunica à Ir. Romilda Cappellini, 
Superiora Provincial que a então Província do Sul, 
após consulta realizada pelas irmãs passa a se cha-
mar Província Imaculada Conceição.

A Província Imaculada Conceição, com sede em 
Caxias do Sul, RS, se caracteriza pelo serviço ao mi-
grante desde a fundação, avançando com novas 
aberturas, a partir de realidades urgentes. 

Ir. Nazaré Machado: 
1948-1951

Ir. Alice Milani 
(2 triênios): 1951-1957

1966-1967

Ir. Romilda Cappellini 
(2 triênios): 1957-1963

Ir. Natália Peroni: 
1963-1966

Ir. Mafalda Seganfredo: 
1967-1971

Ir. Lia Barbieri: 
1999-2002

Ir. Marilúcia Bresolin: 
2002-2005 / 2011-2014

Ir. Alda Mônica Malvessi: 
2005-2008

Ir. Elena Ferrarini: 
2008-2011

Ir. Marileda Baggio: 
2014-2018

“Cantai ao Senhor um Cântico novo, cantai ao Senhor por toda a terra, 
cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, a obra de sua salvação anunciai todos os dias”. Sl 95
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Um carisma, uma 
espiritualidade, uma missão

O desempenho da Província 
Imaculada Conceição no proces-
so de expansão do carisma scala-
briniano tem sido de uma essen-
cialidade incomum. Foram cinco 
as irmãs pioneiras enviadas ao Rio 
Grande do Sul em 1915 e já eram 
cinco as comunidades quando, 
em 1926, a congregação Consis-
torial ordenou a criação, ali, do 
regional Sul que logo se tornou 
província, a segunda da Congre-
gação das irmãs missionárias de 
São Carlos, scalabrinianas. Assim 
que, onze anos depois de aberta 
a primeira missão no Rio Grande 
do Sul, uma determinação vinda 
de longe impulsionou ainda mais 
o seu surpreendente crescimen-
to. Essa evolução, muito mais do 
que uma história comum, regis-
tra fatos concatenados que pro-
duziram um harmonioso e du-
radouro desenvolvimento, fruto 
consistente de um desígnio  pro-
videncial.

Na realidade, quando em 1915 
a bem-aventurada Assunta Mar-

chetti enviou ao Rio Grande do 
Sul cinco irmãs de sua ainda mi-
núscula congregação, teve início 
um percurso dinâmico, caracteri-
zado pela expansão do carisma 
scalabriniano que inspirou e mo-
veu a ação apostólica empreendi-
da. Esse novo campo, promissor 
desde seus primórdios, tornou-
-se vertente de irradiação do ca-
risma, comprovando o acerto da 
iniciativa que resultou em avan-
ços vitais no crescimento da con-
gregação mscs, quer em número 
de membros, quer em obras 
apostólicas.

Ao situarmos as raízes históri-
cas da Província Imaculada Con-
ceição no ano de 1915 quando 
foi aberta a missão no Sul do 
Brasil consideramos, mais que a 
ousadia do empreendimento, a 
sua bem-sucedida continuidade. 
Aquele começo de caminhada, 
ocorrido há mais de cem anos, 
teve na criação da Província um 
novo marco, noventa anos de-
pois ainda repleto de futuro e, 

também por isso, digno de uma 
feliz celebração.

Na evolução dos fatos que pre-
cederam a criação da Província, a 
história do instituto scalabriniano 
feminino registra na década de 
vinte uma grave crise de identi-
dade, motivo pelo qual passou a 
viver um tempo de intervenção 
da Sé Apostólica. Em carta data-
da de 15 de outubro de 1925 o 
cardeal Gaetano De Lai, secretá-
rio da congregação Consistorial, 
denominada hoje congregação 
dos Bispos, comunicou a então 
Superiora Geral, Madre Maria da 
Divina Providência de Campos, as 
primeiras prescrições resultantes 
dessa intervenção. É importante 
ter presente que a interferência 
da Consistorial deveu-se à cir-
cunstância de que essa congrega-
ção, desde 15 de agosto de 1912, 
por Motu Proprio do Papa Pio X 
assumiu o “cuidado espiritual dos 
emigrados”. Por isso a congrega-
ção Consistorial “ocupava-se dos 
missionários de São Carlos para 

w w w. sca labr in ianas .org .br
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os emigrados italianos no exte-
rior” e, em decorrência propôs-se 
“regularizar e disciplinar também 
a congregação das irmãs de São 
Carlos”. 

Entre as deliberações refe-
rentes à crise no interno da con-
gregação scalabriniana feminina 
consta a determinação do secre-
tário da Consistorial, cardeal De 
Lai, de 7 de janeiro de 1926 pela 
qual o instituto deveria se organi-
zar em duas regiões, uma em São 
Paulo e outra no Rio Grande do 
Sul. Cada região deveria eleger 
sua respectiva superiora regional 
e conselho, o que se realizou em 
agosto de 1926. Essa reordena-
ção do instituto em duas regiões 
foi atuada em base às considera-
ções conclusivas de Amleto Gio-
vanni Cicognani, visitador apos-
tólico nomeado pela Consistorial 
e para quem convinha denomi-
na-las províncias. Já para D. Vin-
cenzo La Puma, então secretário 
da congregação dos Religiosos, 
faltavam elementos importantes 
para constituir uma província do 
Sul foi uma decisão acertada. Ci-
cognani, que visitou obras no Rio 
Grande do Sul em setembro de 
1926, destacou o zelo apostólico 
das irmãs scalabrinianas, o que 
lhe fazia esperar um crescente 
progresso da missão.

A avaliação do Visitador Apos-
tólico seria confi rmada no tempo. 

A história mscs registra um subs-
tancial contributo da província 
do Sul na expansão do carisma 
scalabriniana, denominada mais 
tarde, Imaculada Conceição.  Po-
dem-sse resumir como seguem 
os sucessivos avanços da con-
gregação scalabriniana feminina.

Em 1936, dez anos depois de 
criada a província do Sul, ocorreu 
o sonhado retorno da congrega-
ção à Itália, onde seria logo de-
pois fundada a terceira província 
do instituto, que se expandiria 
por vários outros países da Eu-
ropa.  Entre as pioneiras relacio-
nam-se desbravadoras missioná-
rias que foram “migrantes com 
os migrantes” no Sul do Brasil.

No ano de 1941 a congrega-
ção mscs abriu sua primeira co-
munidade nos Estados Unidos, 
difundindo-se como nova pro-
víncia do Instituto por outros pa-
íses da América do Norte e, em 
época mais recente, também no 
continente asiático.  Foram pio-
neiras nos Estados Unidos as ir-
mãs Caetena Borsatto, Albertina 
Vezzaro, Laura Migliorini e Mari-
na Paggi.  Esta, era da província 
de São Paulo, enquanto as três 
primeiras integravam a província 
do Sul do Brasil.

Em meados da década de ses-
senta o crescimento da província 
Imaculada Conceição em número 
de membros e em obras, motivou 

seu desmembramento em duas, 
originando a Província Cristo Rei, 
quinta da Congregação mscs em 
ordem cronológica, criada a 25 
de novembro de 1966. Constituiu 
a nova província 256 irmãs que 
integravam 22 casas da Província 
Imaculada Conceição.  As casas 
de formação, no início, fi caram 
pertencentes às duas províncias.

Nos anos setenta, imbuídas de 
dinamismo apostólico, irmãs das 
províncias Imaculada Conceição 
e Cristo Rei passaram a atuar 
na extensa região Centro-Oes-
te do Brasil, originando ali uma 
nova província, criada em 1991 
e denominada Maria, Mãe dos 
Migrantes.

Na celebração dessas con-
quistas do passado, é oportuno 
fazê-lo com o coração atento na 
história atual, incluído o processo 
de reorganização interna de nos-
so instituto, ora em andamento.  
Tudo precisa ser lido na fé, feito 
com alegre participação e ativa 
esperança de que um futuro nos 
aguarda e será próspero, desde 
que as necessárias mudanças es-
teja em sintonia com a sábia ad-
vertência, que propõe soluções 
adequadas aos novos tempos e 
orientadas para o carisma na sua 
dupla dimensão de espiritualida-
de e missão.

Ir. Lice Maria Signor, mscs
Bento Gonçalves, RS



Comemorando os 90 anos de 
vida em ação e missão de nossa 
Província Imaculada Conceição, 
cabe-nos o sagrado e reconhe-
cido dever de elevar, ao bom e 
misericordioso Deus, dilúvios de 
ação de graças, louvores e hosa-
nas por sua generosa e amorosa 
presença protetora.  

Desde seus primórdios, a pro-
teção divina fez-se clara e sensi-
velmente presente no dirimir difi -
culdades, desacordos, desacertos 
que facultavam a desunião e des-
vio da missão carismática na Igre-
ja, não apenas como Província, 
mas como Congregação.

Protegida por Deus que zela 
por seus dons à Igreja e não per-
mite que se percam e pela graça 
da fi delidade de seus membros, 
em crescente número, mercê do 
chamado divino a outras jovens à 
vivência do mesmo carisma, nossa 
Província dedicou-se com maior 
zelo e amor, à missão de viver o 
Cristo migrante na assistência hu-
mana e religiosa aos imigrantes 
em nosso Estado do Rio Grande 
do Sul, com o objetivo de realizar 

o projeto sócio-pastoral do Bem-
-aventurado fundador João Batis-
ta Scalabrini.

Colocada sob a proteção de 
Nossa Senhora Imaculada Con-
ceição, não obstante a devoção à 
Santíssima Mãe de Deus sempre 
fora querida, amada, vivida e pro-
pagada pelas Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo Scala-
brinianas, o título ofi cial motivou 
novo impulso, novo ânimo, novo 
entusiasmo, porque sempre mais 
fi lhas protegidas, amparadas pela 
Mãe Imaculada.

A Província Imaculada Con-
ceição, sempre confi ante na Pro-
vidência divina e na proteção da 
Mãe Imaculada, foi estendendo 
seus ramos o que favoreceu o 
surgir de novos núcleos de mis-
são, em nosso Estado e pelo país, 
por solicitação migratória em 
seus territórios. Este andar de co-
munidades em missão e pelos es-
paços então abrangidos deu fruto 
na criação de novas Províncias.

A expansão missionária, as 
mudanças dos tempos, os no-
vos espaços, novas situações, o 

Uma história nas 
mãos de Deus

recrudescimento da mobilidade 
humana, sintonizadas com o ape-
lo da Igreja, as missionárias car-
listas- scalabrinianas sentiam-se e 
sentem-se chamadas a rever, re-
fl etir, estudar e discernir o rumo 
da caminhada para a fi delidade à 
missão carismática e ao fortaleci-
mento da identidade própria.

Confi ante no auxílio divino, na 
proteção da Mãe Imaculada e do 
Protetor São Carlos Borromeo, 
no santo desejo de corresponder 
fi elmente ao Dom recebido,  a 
Província Imaculada roga, à sa-
bedoria Celeste, por intercessão 
do bem-aventurado Fundador e 
cofundadores a graça de, pessoal 
e comunitariamente, amar, apro-
fundar e desenvolver esta Heran-
ça espiritual, enriquecendo-a pelo 
testemunho do ser na acolhida e 
assistência ao migrante, guiada 
pelo eco do “Eu era migrante e 
me acolhestes” (Mt, 25, 35).

Ir. Zélia Carolina Ornaghi, mscs
Caxias do Sul, RS

2016 | PEREGRINO | 8

A Congregação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Bor-
romeo Scalabrinianas, nos seus 
121 anos de fundação, teve sua 
primeira expressão missionária 
no Brasil, em São Paulo, difun-
dindo-se, de modo expressivo, 
no Rio Grande do Sul, região de 
colonização italiana.

A Província Imaculada Concei-
ção, criada em meados de 1926, 
nos seus “90 ANOS” de existên-
cia, lançou raízes profundas, das 
quais frondosa árvore estendeu 
galhos, folhas, frutos para den-
tro e fora do Estado, do País, 
rumo ao mundo da mobilidade 
humana.

Essa terra sulina foi, desde o 
início, quando as primeiras irmãs 
chegaram, vindas de são Paulo, 
capital, presença generosa, aben-
çoada com numerosas vocações. 
E foi graças a esse fl orescimento 
de vocações, que podemos, hoje, 

constatar o avanço missionário 
da Província.

Nesses “90 ANOS”, a missão 
scalabriniana, na região sulina, 
refl ete a história, a caminhada, a 
vida que aqui surgiu e a que foi 
doada ao longo desses anos, o 
espírito de doação, de entrega 
e de “serviço evangélico e mis-
sionário aos migrantes, prefe-
rencialmente os mais pobres em 
situação de maior vulnerabilida-
de, que necessitam de uma ação 
pastoral específi ca”.

Toda essa missão expandiu-se 
através das inúmeras comunida-
des religiosas e obras apostólico 
missionárias que foram surgindo, 
na saúde, com hospitais, na edu-
cação com escolas, nos centros 
de estudo, nos centros sociais e 
de outras tantas atividades pas-
torais junto aos migrantes, nas 
quais o chamado de Deus foi 
pródigo de bênçãos  e de apelos 

vocacionais, que foram ouvidos e 
respondidos com  generosidade, 
coragem, esperança e fé. 

 Desse passado vivido com 
tanta intensidade, na fi delida-
de ao carisma scalabriniano, no 
amor a Deus encarnado no mais 
necessitado, na ação e oração 
chegamos aos “90 ANOS” de his-
tória, onde o “dom do Espírito” 
continua se derramando, sobre 
toda a Congregação, manifes-
tando as novas fronteiras missio-
nárias do carisma scalabriniano. 

Sim, é o Espírito de Deus que 
nos motiva e move a alargar a 
“tenda” do coração, como irmã 
missionária scalabriniana, em 
“êxodo”, ao encontro de irmãos 
e irmãs migrantes, para com eles 
construir mais vida, fundamenta-
da na esperança e na fé do Cristo 
Peregrino.                

Ir. Elena Ferrarini, mscs
Caxias do Sul, RS  

2016 | PEREGRINO | 9

   
Al

ar
ga

nd
o a

 tenda no decorrer da história

w w w. sca labr in ianas .org .br



2016 | PEREGRINO | 10

Nossa Congregação nasceu na 
época das migrações na Europa. 
Migrantes europeus chegaram às 
novas terras das Américas. No Rio 
Grande do Sul vieram levas de ita-
lianos. E a Congregação de São 
Carlos Borromeo-Scalabrinianas, 
dedicou-se aos italianos na Serra 
Gaúcha. Foi um tempo muito forte, 
pois as irmãs eram fi lhas, netas des-
ses italianos que aqui se radicaram, 
cultivando novas terras, vivendo 
sua fé, suas devoções, seus santos 
que até hoje estão entre nós com as 
festas, romarias e rezas populares.

Importante foi, falarmos a mes-
ma língua dos italianos (vêneto) ao 
lado da língua portuguesa no Bra-
sil. Daí a importância das nossas es-
colas, sempre solicitadas pelas fa-
mílias e comunidades para os fi lhos 
aprenderem falar, ler, e escrever 
em português, além da formação 
religiosa, humana e social.

Outra preocupação era a saúde. 
Assim, abrimos escolas e hospitais 

Missionárias Scalabrinianas  na serra gaúcha
sempre nas colônias de origem ita-
liana. Pode-se constatar essa cami-
nhada, lembrando alguns nomes 
das localidades como: Nova Bas-
sano, Nova Milano, Nova Bréscia e 
outros.

O tempo foi passando. Alguns 
municípios de colonização italia-
na se tornaram prósperos. Bento 
Gonçalves, que era um corredor de 
passagem de migrantes, inclusive 
de origem alemã, rumo a outras 
áreas de ocupação, torna-se um 
centro de migração tendo como 
setor produtivo o cultivo da uva e 
vinho.

Caxias do Sul, com o passar do 
tempo, torna-se o polo metal-me-
cânico do Estado, graças ao espí-
rito empreendedor dos italianos 
caxienses. Com a instalação das 
indústrias, exigiu-se mão de obra 
intensa. Isso provocou uma onda 
de migração interna. Trabalhado-
res do campo, muitos sem terras e 
desocupados migram para Caxias 

do Sul em busca de emprego. E a 
cidade alastrou-se criando bairros 
e vilas para esses novos migrantes. 
Nova atração de migrantes foi a 
criação de escolas de ensino médio 
e universidades.

Com o crescimento econômico 
outros setores também crescem. 
Nossa Província cresceu em núme-
ro de irmãs, mas aos poucos se es-
tabilizou. Veio a rotina. O Carisma 
fi cou descaracterizado. A migração 
já não era o impulso mais forte. 
Os imigrantes italianos já estavam 
embutidos na sociedade brasileira. 
Com o esforço que retornar ao Ca-
risma, a Província fundou o Centro 
de Estudos Migratórios para me-
lhor conhecimento da realidade 
migratória. O Centro trazia o esfor-
ço de revitalização através de cur-
sos, palestras, pesquisas, refl exões 
e encontros como forma de retor-
no ao Carisma. Esse Centro teve 
sua importância, pois deixou a Pro-
víncia atenta, evitando o olvido de 
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nossa principal atividade.

Para nossa alegria veio o Concí-
lio Vaticano II. Do estudo das con-
clusões, vieram orientações para 
“voltar ao Carisma” com o espírito 
da “Igreja dos pobres”. Imbuída 
desse espírito a Província reconhe-
ceu a necessidade de ir ao encon-
tro dos migrantes pobres. Foram 
abertas comunidades nas vilas com 
irmãs voluntárias que se sentiram 
animadas para esse novo trabalho.

Nessa época, foi muito impor-
tante a criação do Centro Missio-
nário da Diocese, em colabora-
ção com os bispos do Nordeste 
e Centro-Oeste, os quais traziam 
as necessidades urgentes de suas 
dioceses, enfocando a situação 
migratória. O Centro Missionário 
prestou relevante serviço na forma-
ção de agentes religiosos e leigos 
missionários para assumir pastoral 
em outros estados.

Refl etindo a coragem e o amor 
de nossos fundadores, a Provín-
cia reconheceu a necessidade de 
ir ao encontro dos migrantes nor-
destinos. A abertura de algumas 
comunidades no Centro-Oeste e 
Nordeste foi um louvável gesto de 
missionariedade, pois em poucos 
anos já se fez sentir a necessida-
de da criação de uma Província no 
Centro-Oeste. Daí foi ofi cializada a 
Província Mãe dos Migrantes com 
sede em Goiânia. É a quarta Provín-
cia das Irmãs no Brasil. Atualmen-
te, nosso Centro de Atendimento 
ao Migrante acolheu dezenas de 
imigrantes africanos, senegaleses 
e haitianos que chegaram ao Brasil 
em busca de trabalho e vida me-
lhor. Nosso Centro reuniu esses es-
trangeiros, preencheu as fi chas ofi -
ciais de solicitação de permanência 
no Brasil. Foi um gesto de solida-
riedade e encaminhamento aos ór-

gãos de direito para receberem 
o Visto de Permanência. Durante 
esse tempo, muitos desses imi-
grantes conseguiram trabalho 
nas empresas caxienses, e foram 
reconhecidos como trabalhado-
res efi cientes e competentes.

A Santa Igreja sempre nos ilu-
minou na vivência do Carisma. Em 
primeiro lugar, reconheceu a Pas-
toral do Migrante como pastoral 
da Igreja. Manifestou-se através 
de documentos importantes que 
nos animaram e continuam ilu-
minando dando-nos entusiasmo 
para que os migrantes em busca 
de vida iluminem nossa fé, 
Naquele que sempre andou 
pelos caminhos da Palesti-
na abençoando, curando os 
doentes e pregando o novo 
Reino de paz, amor e frater-
nidade.

Ir. Cristina Zanchet, mscs
Caxias do Sul, RS



Rememorando a história, da 
Província Imaculada Conceição e, 
por conseguinte, da Congregação, 
experimentamos, vivamente, a gra-
ça e a iluminação de Deus presente 
a nos abrir caminhos obstruídos, a 
endireitar os tortuosos, a descor-
tinar novos horizontes, a discernir 
os sinais dos novos tempos, pela 
escuta e refl exão do iluminado en-
sinamento de sua Igreja. Louvores 
e ação de graças sejam profusa-
mente elevados ao Senhor, nosso 
Deus, por sua misericórdia e divina 
proteção.

A Província Imaculada Concei-
ção, agraciada pelo Senhor e en-
riquecida, em seu número, pela 
adesão de novos membros voca-
cionados ao mesmo fi m, até a dé-
cada de 1960, continuava abrindo 
novas frentes, porém, sempre den-
tro do Estado do Rio Grande do 
Sul. Dado o número elevado de 
membros e pelas variadas e dis-
tanciadas Comunidades religio-
sas em ação, no Sul e para melhor 
atender, acompanhar e assistir as 
Irmãs, a Direção Geral da Congre-
gação, aconselhada pela Santa 
Sé, em princípios do ano de 1967, 
houve por bem dividir a Província 

Imaculada em duas, dando vida a 
uma nova Província sob o título e 
proteção de Cristo Rei.

O desmembramento da Provín-
cia, inicialmente, deu-se apenas em 
relação ao espaço, pois as Direções 
Provinciais de ambas, atuavam em 
unidade quanto às orientações, à 
assistência humana e religiosa às 
Irmãs. Juntas planejaram e reali-
zaram a primeira experiência da 
abertura de missões fora do Esta-
do. Esta iniciativa teve como objeti-
vo atender aos insistentes pedidos 
dos bispos das dioceses do Centro-
-Oeste brasileiro que, conhecendo 
as atividades das Irmãs Missioná-
rias de São Carlos Borromeo, Sca-
labrinianas do Rio Grande do Sul, 
solicitaram Irmãs para a evangeli-
zação de populações carentes de 
suas dioceses, habitadas por imi-
grantes internos.

Com o cessar dos grandes fl uxos 
migratórios europeus dos fi ns do 
século XIX e inícios do século XX, a 
fi nalidade carismática-missionária 
da Congregação andava um tanto 
diluída, semiesquecida, generali-
zada. Porém, o estudo e a refl exão 
dos Documentos Conciliares, prin-
cipalmente do “Perfectae Caritatis” 

e “Mutuae Relationis” foi um forte 
chamativo que despertou em toda 
a Congregação e naturalmente na 
Província, um forte desejo de clare-
ar, aprofundar e chegar às “raízes” 
de nosso Instituto.

No período entre 1967-1971 
ecoavam, bem fortes, para toda a 
Igreja e para as Instituições Religio-
sas, os apelos emanados dos Docu-
mentos do Concílio Ecumênico Va-
ticano II, os anteriores e posteriores 
ao mesmo, estimulando a Vida Re-
ligiosa Consagrada a reavivar sua 
espiritualidade, missionariedade e 
identidade próprias.

Com o assessoramento de pes-
soas capacitadas e críveis e, seguin-
do as diretivas da Direção Geral, a 
Província empenhou-se no estudo 
histórico e teológico e isto colabo-
rou para despertar nas Irmãs um 
grande desejo de dirimir dúvidas 
sobre o verdadeiro Fundador do 
Instituto, sua fi nalidade e missão 
específi ca do mesmo. Graças a isto 
foi-se conhecendo melhor a vida e 
as obras de São Carlos Borromeo, 
Patrono da Congregação, aprofun-
dar o conhecimento sobre a vida 
e as obras de Dom João Batista 
Scalabrini, fundador, assim como 
dos seus principais colaboradores: 
Pe. José Marchetti e Madre Assun-
ta Marchetti, os quais, durante o 
Capítulo Especial, realizado entre 
1969 a 1971, receberam o título de 
cofundadores da Congregação.

Devido às mudanças ocorridas 
nos últimos tempos, no contexto 
mundial causadas pelas guerras, 
pelas desigualdades entre países 
ricos e pobres e outras tragédias, 
originaram migrações de etnias, 

Testemunhando a caminhada nos 
   90  Anos
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culturas, costumes e religi-
ões diversas.  O Instituo, a 
exemplo da Igreja  e à luz dos 
Documentos Conciliares e Encícli-
cas Papais e pela força do carisma 
scalabriniano, se preocupou em 
adaptar sua prática pastoral para 
a assistência à diversidade migra-
tória, em favor do migrante, inde-
pendente da nacionalidade.

Assim, o período ao qual se refe-
re este testemunho, apesar das di-
fi culdades enfrentadas ao longo do 
caminho, principalmente quanto à 
justa compreensão das diretivas da 
Igreja para um verdadeiro retorno 
às “raízes”, foi para a Província Ima-
culada, uma época rica de iniciati-
vas plausíveis que propiciou à mes-
ma, um novo despertar. Pois, em 
razão das atividades apostólicas 
nos campos da educação, da saú-

de, da assistência social e espiritual, 
foi propiciado às Irmãs, maior aper-
feiçoamento cultural, profi ssional, 
teológico e bíblico. Além disso, foi 
dado ênfase ao aprofundamento 
do carisma scalabriniano. Graças a 
isto e, inspirada pelo divino Pará-
clito a Província aderiu e colaborou 
de maneira consciente e concreta, 
na renovação das estruturas inter-
nas da Congregação.

Este rever da nossa história for-
talece nossa fé na proteção amo-
rosa do Pai que, apesar de nossas 
fraquezas, falhas e limitações, guia 
e acompanha nosso caminhar, 
abençoando a Congregação, obra 
sua. Graças mil sejam dadas, hoje e 
sempre, ao Senhor, nosso Deus e à 
Mãe Imaculada.

Ir. Mafalda Seganfredo, mscs
Farroupilha, RS
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Deus 
continua 

chamando

A história da humanidade se 
constrói no dinamismo e em con-
tínuas mudanças sócio-político 
econômicas e religiosas. A histó-
ria acontece com pessoas numa 
sociedade como um todo. É con-
duzida pelas leis do saber huma-
no e o saber divino. A Palavra de 
Deus ilumina a vida humana e 
tudo aquilo que faz parte dela. 
Pessoas e Instituições caminham 
como pessoas em meio a mu-
danças, buscando adaptar seus 
reservatórios sem perder sua cen-
tralidade. As Instituições da Vida 
Religiosa Consagrada, como tam-
bém a nossa, Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo-Scalabri-
nianas, acompanham as mudan-
ças e procuram mergulhar na rea-
lidade para prosseguir o caminho 
na vivência do seu fi m específi co. 
Hoje, entre outras refl exões, estu-
da-se o tema, Cultura Vocacional.  
O termo é novo, mas na prática, 
os fatos nos mostram que é an-
tiga. A meditação orante da Pa-
lavra de Deus é o eixo central da 
Vida Religiosa Consagrada, vivida 
e testemunhada. A meditação da 

Palavra de Deus age como age o 
colírio, gota a gota, no olho. Vai 
melhorando lenta e perceptivel-
mente, clareando o olhar sobre 
a vida, sobre a realidade, sobre a 
situação complexa de um mun-
do em constantes mudanças. São 
situações por vezes complexas, 
hoje, mais que em outras épo-
cas. É importante voltar à sarça 
ardente. Às origens da vocação, 
para poder redimensionar a Vida 
Religiosa Consagrada e manter o 
rumo da busca de Deus, e do ser-
viço da misericórdia. Toda voca-
ção humana se concretiza na con-
fl uência entre a iniciativa gratuita 
de Deus e a adesão consciente e 
livre de quem é chamado: “Tu me 
seduziste, Senhor, e eu me deixei 
seduzir” (Jr 20,7). Consagração é 
essa participação na santidade di-
vina.  A escuta orante da Palavra é 
a fonte de onde emana a Vida Re-
ligiosa Consagrada e cresce com 
novo olhar, sentir e fazer.

Memorizando a história dos 
últimos 60 anos, de nossa Con-
gregação, podemos dizer que 
houve mudanças no sentido de 

reorganização e renovação com 
a intensifi cação na refl exão da 
Palavra de Deus, pela orientação 
do Concílio Vaticano II, para o re-
enquadramento no seu caminhar. 
O Concílio solicita a revisão no 
exercício da misericórdia, no se-
guimento dos passos do Divino 
Mestre!  Cultura vocacional como 
exercício sempre existiu pelo tes-
temunho de vida cristã e voca-
cional.   A Religiosa era orientada 
a ser promotora vocacional pelo 
seu modo de ser e agir. E isso 
aconteceu e continua acontecen-
do. Poderíamos dizer que cultura 
vocacional é irradiar a ação da Pa-
lavra de Deus, na prática da vida, 
pelo testemunho,  modo de servir 
o povo,  maneira de falar, modo 
de viver em comunidade, pela 
vida de oração e relações sociais 
vividas no dia a dia no “fazer, ser, 
agir e celebrar”.

Nossa Congregação surgiu 
como dom do Espírito Santo, 
acolhido pelo Bem-aventurado 
João Batista Scalabrini no início 
concretizado pelas Irmãs Assun-
ta Marchetti, Angela Larini, Ma-
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ria Franceschini e Pe. José 
Marchetti que foi a  ponte 
de condução do Projeto 
de Deus. A 25 de outu-
bro de 1895 o grupo ini-
cia a caminhada. Saída de 
Piacenza- Itália, caminho 
para as Américas, São Paulo, 
SP – Brasil. A cultura vocacional 
foi o testemunho do “SIM” a uma 
solicitação da Igreja, para viver 
como consagradas a serviço dos 
órfãos, sob o olhar do Coração de 
Jesus. Na realização do projeto 
foi evidente o testemunho de do-
ação desse grupo que no passar 
do tempo, motivou outras jovens 
para a continuidade do serviço da 
caridade junto aos órfãos fi lhos 
dos imigrantes Italianos, e assim 
sucessivamente. Fazer a vontade 
de Deus. A obra cresceu como 
uma árvore. Cresceu, tornou-se 
frondosa, deu fl ores e frutos, ex-
pandindo-se para o Estado de 
São Paulo-SP, e posteriormente 
para o Estado do Rio Grande do 
Sul, outros estados e países. Ini-
ciaram os pedidos para os servi-
ços da caridade e misericórdia. 
Eram atendidos porque a Neo 
Congregação já possuía religiosas 
preparadas.

Em 1915 a Congregação mi-
gra do Estado de São Paulo, SP 
para o estado do Rio Grande do 
Sul, Bento Gonçalves, RS. Depois 
de longa viagem, de Santos com 
o Vapor Itapuhy a Porto Alegre, 
RS e daí com Carruagens a Ben-
to Gonçalves, chegam ao destino, 
com a fi nalidade de dar início a 
uma escola, Região de imigração 
Italiana. As pioneiras dessa mis-
são foram Irmãs Lucia Gorlin, Bor-
romea Ferarresi, Jesefi na Orichio, 
Maria de Lourdes Martins e Joana 
de Carmargo. A chegada foi de 
imensa alegria. Começaram a vida 
em meio às alegrias, esperanças e 

também preocupações. Mas com 
o apoio do sacerdote solicitante, 
comunidade do local e poste-
riormente de Pe. Consoni, de SP, 
foram se abrindo as portas para 
o ser, fazer e celebrar a missão. 
Assim, foram preparando o ter-
reno, para semear a semente vo-
cacional a serviço do Reino. Com 
a oração, sacrifícios de doação e 
esperanças regavam o terreno. O 
fruto da semente rendeu colhei-
tas frutuosas.  Na medida em que 
exerciam o serviço na educação 
e catequese afl oravam vocações. 
Jovens tocadas pelo espírito de 
doação e testemunho das Irmãs 
no serviço da Educação, Saúde e 
trabalhos sócio familiares, Jovens 
se aproximavam para ingressar e 
assumir o mesmo estilo de vida. 
No início eram grupos pequenos. 
Com o passar do tempo foram au-
mentando em número. Pelos anos 
de 1940- 1980 os grupos de pos-
tulantes que ingressavam eram de 
15, 25 a 30 jovens. Uma das cara-
terísticas das Irmãs de São Carlos 
era a proximidade com as famílias 
da Comunidade. As candidatas 
cresceram em número. O período 
formativo era de 6 meses a 2 anos. 
As necessidades eram prementes. 
Após a formação religiosa as neo-
-professas - missionárias já eram 
enviadas para a missão, educação 

ou saúde em regiões da imigra-
ção Italiana. Além da educação 
e saúde, assumiam a catequese 
com as crianças. Deve-se às Irmãs 
de São Carlos o início de muitas 
escolas e hospitais. Havia poucas 
possibilidades de uma formação 
científi ca mais aprimorada. Muitas 
já ingressavam com a profi ssão 
do magistério, Curso Normal. Na-
quela época a formação primária 
já dava base para o ensino fun-
damental. A formação que muito 
ajudou às primeiras missionárias 
foi a experiência da vida. As jovens 
eram procedentes de famílias nu-
merosas e de sólida vida cristã. Os 
pais as acompanhavam com mui-
ta alegria. É signifi cativo o fato de 
que ingressaram uma, duas e até 
6 jovens da mesma família. 

Na troca de experiências de 
vida, nos encontros, conversas 
comunitárias e retiros de nossa 
Congregação, refl etia-se sobre o 
que havia motivado ao ingresso 
à Vida Religiosa, nessa Congre-
gação. São muitas as motivações. 
Encantamento pelo estilo de vida 
das Religiosas, por convite das 
Irmãs, o modo de ser, pelos tra-
balhos que realizavam, na busca 
de uma espiritualidade de vida e 
possivelmente uma formação e 
profi ssão, juntamente ao estado 
de consagradas.  Deus se serve 
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de múltiplos meios para eluci-
dar o caminho a seguir. Entra a 
percepção cognitiva da pessoa a 
seguir o chamado. O povo tinha 
encanto e respeito pelas religio-
sas e religiosos. Eram vistos como 
pessoas muito especiais, santas e 
santos a serviço do povo. A che-
gada de operárias foi tão nume-
rosa que a Província Imaculada 
Conceição, além de atender aos 
pedidos de serviços da caridade 
e misericórdia, junto aos imigran-
tes Italianos, no Estado, tornou-
-se Missionária no envio de  Ir-
mãs Missionárias para a Província 
Nossa Senhora Aparecida, São 
Paulo. Em 1936 foram enviadas 
quatro irmãs para Piacenza - Itá-
lia, Lucia Gorlin, Vitorina Consoni, 
e Carmela Tomedi de São Paulo e 
Faustina Bosio do Sul, destinada 
à formação das jovens. Esse envio 
respondeu ao desejo do Bem-a-
venturado João Batista Scalabrini. 
No envio das Irmãs para a missão 
em São Paulo disse: “Vão para o 
Brasil e depois retornarão à Itália”.  
Na chegada das Irmãs, com a me-
diação de generosos colaborado-
res, foram cedidos locais para a 
moradia e início da missão. Uma 
vez realizadas as tramitações, as 
Irmãs iniciaram os trabalhos junto 
à creche da Paróquia São Savino. 

Por graça e bem de Deus, no dia 8 
de dezembro de 1936 realizou-se 
a primeira aceitação de 8 postu-
lantes. Em 1937 na comunidade já 
somavam 15 pessoas, entre pro-
fessas e postulantes. Aos 20 de 
setembro de 1941 foi constituída 
a Província São José, Picenza-Itá-
lia. Em 1940 foram enviadas Mis-
sionárias para o Estados Unidos, 
Melrose Park, posteriormente ou-
tras foram enviadas da Itália. Em 4 
de novembro de 1954 foi consti-
tuída Província de Nossa Senhora 
de Fátima . 

Em 25 de novembro de 1966, 
por decisão do quinto Capítulo 
Geral houve o desmembramento 
da Província Imaculada Concei-
ção, constituindo-se a Província 
Cristo Rei. O número de irmãs 
e o número de missões era sig-
nifi cativo e também a distância 
entre uma comunidade e outra 
difi cultava o atendimento dese-
jado pelo Conselho da Província 
Imaculada Conceição. Isso mo-
tivou a formação de uma nova 
Província. Os grupos de postulan-
tes que ingressavam nos anos de 
1940 a 1980 eram signifi cativos 
com perspectivas de esperança 
e continuidade crescente. Após 
essa data começou a redução 
de solicitações  Acompanhava o 

crescimento, o aperfeiçoamen-
to das mestras, na formação das 
candidatas, através de cursos es-
pecífi cos.

Nessa síntese o texto nos mos-
tra que a cultura vocacional foi e é 
uma luz, sinal evangélico presente 
na vida religiosa consagrada. Jo-
vens e adultos ainda hoje, tocados 
e motivados por esses sinais visí-
veis na vida e ações, que respon-
dem ao compromisso assumido 
com a pessoa de Jesus Cristo Pe-
regrino.  Projetos idealizados pe-
los fundadores de Congregações 
e Institutos, concretizados por 
seus seguidores. Hoje por múlti-
plas motivações que o mundo em 
constantes transformações ofe-
rece, diminuição da natalidade, e 
outras razões, há uma diminuição 
de solicitações para o seguimento 
à vida religiosa consagrada. Deus 
continua chamando! A esperança 
nos deve conduzir para a missão 
do futuro numa leitura constante 
dos sinais dos tempos, como ato-
res e aprendizes, na certeza que 
os operários para a messe surgi-
rão para novos tempos e lugares.

Se a Congregação viveu tem-
pos de uma colheita frutuosa, 
essa continua  sendo alimenta-
da por aquelas que prosseguem 
em missão e oração. “Deus pode 
realizar muito mais do que pe-
dimos ou imaginamos, a ele seja 
dada a glória na Igreja e em Je-
sus Cristo por todas as gerações, 
para sempre.” Cf.Ef.3, 20-21.                                                                                                                                           
                                                                                              

Ir. Felícita Maria Rosset mscs
Caxias do Sul, RS
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Enviadas 
em missão

Aos noventa anos de missão, 
podemos, com grande admiração 
e ação de graças, vislumbrar ao 
menos em parte as presenças, ati-
vidades, obras, que no percorrer de 
cada ano, atingiram a vida de tan-
tas pessoas levando o Evangelho e 
expandindo a missão da Província 
Imaculada e seu carisma.

Desde o início foram muitas ne-
cessidades dos migrantes que fi ze-
ram brotar as primeiras atividades. 
Muitas delas são hoje uma missão 
infl uente tradicional e ao mesmo 
tempo inovadora nos vários luga-
res da região de abrangência da 
Província.

As paróquias e os próprios mi-
grantes solicitaram catequese, al-
fabetização, saúde, assistência e 
visita familiar, preparação para as 
jovens em várias atividades, sur-
gindo assim as escolas paroquiais, 

os hospitais das Dioceses e ambos 
também da própria Congregação.

Atentas ao Carisma Scalabrinia-
no do Instituto “serviço evangélico 
e missionário aos migrantes, prefe-
rencialmente aos mais pobres e ne-
cessitados”, expandiu sua presença 
missionária e foi cultivando dife-
rentes e novos modos diante dos 
novos cenários da migração.

“   Ide por todo    
 mundo e pregai 
 o Evangelho 
 a toda criatura” 
       Mc 16,15    

2016 | PEREGRINO | 18

Houve abertura a todas as et-
nias e à população mais vulnerável, 
sobretudo mulheres e crianças, nas 
áreas acima mencionadas.

Não menos inovadora foi a 
abertura a outras novas formas de 
apostolado animando e coorde-
nando órgãos da Igreja nas Dioce-
ses, regiões e conferências nacio-
nais, Vaticano e outras Instituições 
afi ns ao Carisma.

A Pastoral com os migrantes nas 
áreas da catequese, educação, saú-
de, ação social, centros de estudos, 
com suas publicações atingiram a 
área cientifi ca  do estudo da  refl e-
xão e da publicação.

Entre outras pastorais, as dos 
Centros de Escuta e Orientação, 
Assistência Jurídica aos migrantes 
atenderam milhares deles em suas 
demandas. Ainda foram iniciadas 
missões em áreas de fronteira, pon-
tos quentes do sofrimento dos re-
fugiados e migrantes como os que 
vemos cada dia nos meios de co-
municação, chegando pelo mar da 
forma mais insegura possível, como, 
aliás, os nossos antepassados.

Podemos destacar que a Provín-
cia Imaculada foi uma seara de no-
vas vocações, construindo assim, a 
maior riqueza de uma Congregação 
que são os seus membros. Colabo-
rou neste sentido enviando Irmãs 
para missões novas, abertas e coor-
denadas pelas cinco províncias, bem 
como pioneiras em vários países.

Os objetivos das atividades hoje 
mudaram, mas o que sustentou e 
sustenta cada missionária no seu 
“ser” é o Centro de toda a Missão, 

Jesus Cristo Peregrino, presente em 
cada ser humano.

A visão do migrante e do estran-
geiro é a visão do Bem-aventurado 
João  Batista Scalabrini, relacionada 
com a visão Bíblica o que nos leva 
na vida prática à acolhida, do dife-
rente tanto na pessoa das co-irmãs 
como dos migrantes.

A visão de migração é portado-
ra de valores culturais religiosos, 
humanos e de desenvolvimento, 
como um bem para todos.

Estudos e experiências são fei-
tos sobre a cultura e o processo de 
integração do estrangeiro. Com o 
Bem-aventurado Scalabrini e com a 
bem-aventurada Assunta Marchet-
ti, temos o exemplo da evangeli-
zação da pedagogia e com padre 
José Marchetti o modelo de dedi-
cação.

Diante da realidade da atual mi-
gração que chega aos rincões do 
RS e de outros estados do Brasil 
e fora dele, também estão unidos  
em missão grupo dos Leigos Mis-
sionários Scalabrinianos com esta-
tutos aprovados pela Sé Apostólica 
e tem atividades próprias de leigos 
na área da migração.

São muitos outros serviços ne-
cessários para a continuidade da 
missão na Igreja, expressando o 
Carisma próprio como o da For-
mação das novas vocacionadas e o 
cuidado das que doaram sua vida 
nesta família religiosa. Devo des-
tacar o serviço de animação em 
todos os seus níveis, comunida-
des,  Província e Animação Geral da 
Congregação mscs.

Somos felizes e agradecidas de 
pertencer a uma instituição volta-
da a fazer o bem, e dedicar a vida 
na missão que responde a uma das 
bem-aventuranças Era forasteiro, 
peregrino, migrante refugiado de-
portado  enganado.. e você me re-
cebeu, me acolheu no seu coração 
nos seus gestos concretos. Anun-
ciou que todos somos irmãos e que 
uma das missões da Migração é a 
união de todos os povos.

O bem-aventurado Scalabri-
ni reconhece ser a migração uma 
das formas para chegar a unidade 
a qual Jesus em sua Oração Sacer-
dotal rezou: ”Pai, para que todos 
sejam Um”. 

Centradas na dignidade da pes-
soa humana, toda a pessoa huma-
na indistintamente, porque fi lha de 
Deus, merece toda a dedicação, 
acolhida, respeito, escuta, ajuda, 
na integração e no conservar sua 
identidade.

Para uma ação de graças nestes 
90 anos, nosso pedido é: Senhor 
mandai operárias para a vossa mes-
se mais e mais e conservai no primi-
tivo fervor quem está na fronteira.

Façamos a nossa parte, mesmo 
que seja uma gota de água no oce-
ano da evangelização  e da ação. 
Os Bem-aventurados Scalabrini, 
Assunta Marchetti e o Venerável 
servo de Deus José Marchetti inter-
cedam junto a Jesus Peregrino para 
que não faltem missionárias aos 
migrantes.

Ir. Clecy Maria Baccin, mscs
Caxias do Sul, RS
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A alegria 
de estar 
a serviço

O serviço da superiora provin-
cial, hoje, não difere da vida das 
demais irmãs da Província. Todas 
nós, pela força da Consagração, 
somos enviadas nas mais diversas 
missões para sermos a expressão 
do Carisma Scalabriniano e teste-
munhas do rosto de Cristo Pere-
grino. Só isso basta para nos ani-
marmos a viver a simplicidade, o 
serviço e a doação. O essencial é 
“invisível aos olhos”, afi rma o tex-
to do livro “O Pequeno Príncipe” 
e fundamentalmente é o que nos 
identifi ca. 

Cada uma das vinte e três supe-
rioras provinciais que animaram 
a Província Imaculada Conceição 
nestes 90 anos deixou o legado 
do seu jeito próprio de liderar. 
Para uma irmã scalabriniana, ser e 
estar na animação da província é 
renovar-se na atitude evangélica 

com suas exigências. Provoca ati-
tudes de profeta, atitude ética, de 
escuta à Palavra de Deus no coti-
diano. Escutar com os ouvidos do 
coração, já dizia Santo Agostinho, 
requer ousadia de espírito, criar 
empatia e sintonizar com o mun-
do de cada irmã, sabendo que 
somos uma diversidade de dons 
e carismas, “existem carismas di-
ferentes, mas um único Espírito” 
(1Cor 12,4). Estar a serviço é valer-
-se da misericórdia e da paciência 
necessárias para não magoar, não 
aviltar a individualidade de cada 
uma e assegurar a escuta de do-
res, anseios, sonhos, alegrias e es-
peranças. Servir propõe  coragem 
e ousadia para reorganizar-se e 
abraçar a reorganização  da Con-
gregação em tempos de transfor-
mar-se para transformar.

Servir é ter ouvidos para a rea-

lidade de mundo que nos atinge, 
aguçar atenção para a realida-
de da Igreja, colaborar com ela, 
juntamente com todos os mem-
bros que dela fazem parte, des-
de o Papa até cada cristão leigo 
de boa vontade. Servir é ouvir, 
escutar, acompanhar, doar-se e 
contemplar a maravilha que fa-
zemos como irmãs na fé e no ca-
risma. Servir propõe sentir a ação 
apostólica missionária que faz 
crescer o Reino, sem individua-
lismos ou nomes isolados. Servir 
é ser fermento na massa, que a 
faz crescer, mas que não é visível, 
não tem marca, cor ou perfume. 
A irmã scalabriniana que se doa 
vive o: “É preciso que Ele cresça 
e eu diminua” (Jo 3,30). A missão 
requer ouvir críticas, opiniões que 
muitas vezes difi cultam a cons-
trução do todo. Implica  não ser 
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compreendida nos seus limites, 
que também necessita ser ouvi-
da, sente dores e cansaço, enfi m 
que é humana como todas e que 
precisa de tempo para pensar, 
repensar e rezar sobre as situa-
ções que a cada dia permeiam a 
caminhada pessoal e coletiva. O 
serviço de liderança também pre-
cisa ser entendido que nem sem-
pre tudo pode ser resolvido num 
fl ash. Nessa realidade, a atitude é 
deixar-se conduzir pela sabedoria 
divina e pela força das irmãs que 
constituem o conselho. O Espíri-
to de Deus conduz a história e a 
nossa vida. Ele indicará caminhos 
para avaliar a própria missão. 

A missão de superiora provin-
cial hoje, como sempre foi, é de 
grande responsabilidade, empe-

nho, preocupações, mas também 
alegrias, esperanças e um tempo 
especial para viver a vida consa-
grada como ela é: doação, ser-
viço e misericórdia! É estar sem-
pre redimensionando seu tempo, 
sim porque o tempo é dado para 
quem tem mais necessidade: do-
ença, inquietudes, partilha de 
vida... É uma missão bonita por-
que é compartilhada pelas irmãs 
conselheiras, ecônoma, Governo 
Geral, enfi m cada uma das coir-
mãs! É um mosaico, onde cada 
uma das 140 irmãs da Província 
Imaculada Conceição é respon-
sável pelo crescimento contínuo 
da Congregação, na dinamicida-
de do Reino de Deus sempre em 
construção.

Na celebração dos 90 anos de 

criação da Província Imaculada 
Conceição, temos motivos sufi -
cientes para agradecer por tan-
ta vida e dinamismo concedidos 
pelo Espírito do Ressuscitado, 
sempre agindo na história, tor-
nando-nos melhores para atender 
aos migrantes que esperam por 
pátria, pão e paz! Maria Imacu-
lada sempre esteve à frente para 
nos indicar o caminho, ao nosso 
lado amparar-nos e atrás de nós 
para fortalecer nossos passos e 
assegurar nossa busca de viver o 
carisma scalabriniano na fi delida-
de e esperança. 

Ir. Marileda Baggio, mscs
Superiora Provincial 

Caxias do Sul, RS

“Eu estou no meio de vós como 
aquele que serve” (Lc 22,27)
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No fi nal do século 19, mais pre-
cisamente no dia 25 de outubro de 
1895, por iniciativa do Bem-aven-
turado Dom João Batista Scalabri-
ni, bispo de Piacenza, Itália, nasce a 
Congregação das Irmãs Missioná-
rias de São Carlos Borromeo,  Scala-
brinianas.  Teve como cofundadores  
Pe. José Marchetti e a Bem-aventu-
rada Assunta Marchetti. Na oportu-
nidade, o mundo enfrentava pro-
fundas mudanças na economia, na 
vida social e na política, entre elas 
a expansão do liberalismo europeu. 
A velha Europa começava a dar si-
nais de enfraquecimento da fé e o 
aumento da dissolução dos costu-
mes. Na mesma época abriam-se 
as portas para a evasão em massa 
dos emigrantes que buscavam an-
siosamente nas Américas e Austrá-
lia soluções para sobreviver.  Estas 
multidões, quando chegavam ao 
seu destino, trocavam simplesmen-
te de categoria, deixando de serem 
emigrantes em busca de riquezas 
para se tornarem migrantes pobres 
a quem só restava um resto de chão 
batido para dormir.

Conta-se que um dia, Mons. Sca-
labrini estava sentado num banco 
da estação de trem de Milão vendo 
centenas de emigrantes esperando 
a chegada do trem para se dirigirem 
ao porto de embarque com destino 
às Américas. A situação de pobre-
za e de abandono destas popula-
ções comoveram Scalabrini. Pouco 

90 anos de fé e de 
amor nos passos 
dos migrantes

tempo depois, ele recebe uma cor-
respondência de um emigrante 
da América do Sul suplicando que 
fosse enviado àquela região um sa-
cerdote porque, dizia ele,  “aqui na 
América  se vive e se morre como 
animais”.

Foi assim que Scalabrini decidiu 
tornar-se apóstolo dos que aban-
donavam a Itália e partiam em bus-
ca de novas terras para sobreviver. 
A exemplo do que fi zera ao fundar 
a Congregação das Scalabrinianas,  
fundou a Congregação das Missio-
nárias de São Carlos Borromeo com 
a fi nalidade de prestar auxílio reli-
gioso, moral e social aos emigran-
tes  de todo o mundo. Ele próprio 
viajou para visitar os missionários 
de sua Congregação e, também os 
próprios migrantes.

Ao falecer em 1º/06/1905, em 
Piacenza, deixou esta mensagem a 
seus fi lhos e fi lhas, padres e irmãs 
Scalabrinianos: “Levai, onde quer 
que haja um migrante, o conforto 
da Fé e o sorriso de sua pátria. De-
vemos sair do templo se quisermos  
exercer uma  ação salutar dentro do 
templo”.

No Rio Grande do Sul, as irmãs 
Scalabrinianas chegaram em 1915 
estabelecendo-se em Bento Gon-
çalves e, em 1927 criaram a Provín-
cia Imaculada Conceição com sede 
em Caxias do Sul. 

Ao longo destes 90 anos, as Ir-
mãs se multiplicaram em número e 
em atividades nas regiões em que 
se encontravam abrindo escolas, 
hospitais e outras obras missioná-
rias e sociais, tanto na Europa, como 
na América do Norte e em outros 
países da Ásia e África, organizan-

do-se  em 6 Províncias com sede 
geral em Roma, na Itália.  

Como elas têm consciência 
de que não são imunes às crises  
por que passa a grande maioria dos 
institutos de vida consagrada, como 
as próprias  Irmãs Scalabrinianas, 
elas acreditam que a crise pode ser 
transitória, sendo que, para isso, 
elas  conservam vivo o projeto ini-
cial de assistência aos migrantes, 
através de missionários colabora-
dores e  continuadores da missão. 
Na verdade, as migrações permane-
cem e clamam por  soluções e como 
as soluções demoram  chegar, cabe 
a elas conduzir  a missão, estender 
a mão aos migrantes cujos fatos são 
evidentes nas cenas comoventes de 
milhões de pessoas e  continua.

“Eu era estrangeiro e me aco-
lhestes” (Mt 25,35). É o ideal evan-
gélico  que  as anima e solidifi ca. 
Através de eventos, encontros de 
formação, retiros e exercícios de 
piedade, as religiosas reassumem 
seu ideal missionário de apoio às 
pessoas em situação de pobreza e 
sendo sinal da ternura de Deus e do 
testemunho do fundador renovam 
constantemente sua opção pessoal 
em favor do ideal scalabriniano. 

A Congregação tem como norma 
o seguimento radical a Jesus Cristo 
segundo o apresenta o Evangelho 
na plenitude do amor e da consa-
gração total a Deus por meio da 
prática dos Conselhos Evangélicos 
segundo o carisma scalabriniano.

Frei Isaias Borghetii, ofm Cap
Caxias do Sul, RS

Uma vida contida em nove décadas 
se fez profecia.
As urgências ecoaram de cidade em cidade, 
por entre montanhas e vales.
Venceu fronteiras, atravessou mares
A profecia fez o cotidiano da vida das 
escolas, hospitais, asilos, comunidades, 
centros de atendimento, paróquias...
E foi preciso que a Palavra se encarnasse 
em cada gesto
Nas necessidades em cada comunidade viva
Porque o silêncio se fez amor fecundo e 
palavra no amor que gera no tempo.
O tempo fez acontecer o novo.
Um novo que encerra o sabor das noites 
e das manhãs, do inverno e do verão
Das primaveras e outonos que contém o 
aroma da ternura 
Que guarda a cor da entrega e da doação
Que sustenta a chama da fé,
Que supera a vontade daquilo que já se foi.
Em cada passo a miséria do povo, o clamor do 
necessitado 
O grito da dor e da misericórdia, 
do saber e do amparo
O sabor da conquista, o gosto da partilha, o 
eco da solidariedade 
A fecundidade da mulher, 
a esperança do migrante...

A VIDA!
90 anos...
Cruzando caminhos na esperança
Percebendo estrelas na luz
Colhendo fl ores na alegria
Ungindo os pés e as mãos de educadores, 
alunos, doentes, necessitados, 
colaboradores, agentes de pastoral, migrantes
Assumindo a cruz da solidariedade

A história em nove décadas

Transpondo fronteiras na acolhida
Bebendo água viva no poço do Evangelho 
Amando a vida na peregrinação
Levantando os olhos para o horizonte
Colhendo espigas maduras 
Sendo missionária Scalabriniana na tenda 
do mundo
Criando espaço no tempo para conquistar 
o tempo
Plantando, regando, esperando, colhendo.
Noventa anos da ação de Deus em cada 
acontecimento no tempo
No tempo de Deus, no tempo do outro
Cada um no seu tempo - de fazer do 
tempo uma canção de louvor
de ungir com o perfume da vida
a caminhada de consagração-missão
que se fez caminho e caminhante
na ternura e na fi rmeza do Deus da Vida
na poesia do Reino sem fronteiras
na única linguagem: da Esperança na Escola 
da Peregrinação,
no novo céu e na nova terra aonde se 
fazem novas todas as coisas.
90 anos - profecia, amor, missão
um espaço no tempo
um tempo de amor
um amor pela vida
uma vida na história
uma história a caminho
um caminho na missão com Deus do 
tempo, da profecia, do amor, da vida, da 
história 
com gratidão, com unção, com bênçãos, 
com graças como testemunhas da profecia 
e da esperança.

Ir. Nelí Basso, mscs
Caxias do Sul, RS
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A riqueza do Movimento Leigos 
Missionários Scalabrinianos

O movimento dos Leigos Mis-
sionários Scalabrinianos na Pro-
víncia Imaculada Conceição teve 
seus primeiros passos no ano de 
1993. Anterior a isso, estava sendo 
gestada a ideia pela Congregação 
MSCS em seus documentos e em 
ações que foram realizadas pelas 
lideranças na década de 80 para 
objetivar a caminhada de leigos 
no Carisma Scalabriniano.  

No ano de 1993, mais preci-
samente no dia 27 de novembro, 
no Instituto São Carlos, Caxias do 
Sul, RS realizou-se um encontro 
de formação para pessoas envol-
vidas nas obras da Província. No 
fi nal da jornada, como ação con-

creta foi organizado um pequeno 
grupo de pessoas tendo repre-
sentantes das diferentes obras. 

Eram 12 pessoas, mais assídu-
as, que passaram o ano de 1994 
realizando encontros de formação 
para estudar o Carisma Scalabri-
niano. Animados e orientados pela 
Irmã que estava na Coordenação 
do Apostolado, conheceram o fun-
dador Scalabrini, os cofundadores 
Assunta Marchetti e José Marchet-
ti, bem como o patrono São Carlos 
Borromeo. Os encontros mensais 
aconteciam frequentemente em 
Porto Alegre, no Hospital Mãe de 
Deus, porque tinham mais pesso-
as daquela obra. 

No ano de 1995 começamos a 
pensar em ação concreta e se ob-
jetivou que cada membro, na obra 
em que estivesse trabalhando de-
veria começar a reunir pessoas 
para também fazer a mesma pro-
posta de estudo sobre o Carisma 
Scalabriniano. Mãe de Deus, São 
Carlos, Nossa Senhora de Lour-
des e Desvio Rizzo, reuniram um 
signifi cativo número de pessoas, 
porque vivíamos a intensa prepa-
ração para as comemorações do 
centenário da Congregação. O 
grupo dos doze continuou se en-
contrando frequentemente para 
estudos e partilha sobre como 
estavam as diferentes caminha-
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das dos grupos nas obras e pro-
movendo a Jornada Scalabriniana 
que reunia anualmente os leigos. 

No ano de 1996, os peque-
nos grupos continuaram a cami-
nhada de encontros mensais as-
sim como o grupo que integrava 
pessoas das diferentes obras. Na 
Jornada Scalabriniana daquele 
ano fomos surpreendidos com a 
notícia de que eventualmente no 
ano seguinte teria a aprovação da 
Beatifi cação de Scalabrini. 

No ano de 1997 “cheios de ex-
pectativas” houve a preparação 
e participação no  I Encontro In-
ternacional dos Leigos que acon-
teceu em Fátima Portugal com 
Leigos provindos do Brasil, Itália, 
Honduras, México e Portugal. 
Nesse encontro, nasceu o nome 
do Movimento como Leigos Mis-
sionários Scalabrinianos, pensou-
-se em se ter um estatuto e se 
levantou o perfi l do Leigo Missio-
nário Scalabriniano. Na ocasião 
também se tratou como seria or-
ganizado o Movimento, surgindo 
os nomes: Grupo em cada Provín-
cia e Núcleos para os pequenos 
grupos em cada província. Após, 
todos participaram dos eventos 
em Roma e Piacenza que marca-
ram para sempre a Beatifi cação 
de Scalabrini. 

Em 1999, por ocasião do Con-
gresso sobre Migração. Em 1999, 
por ocasião do Congresso sobre 
Migração, um evento congrega-
cional, que aconteceu na cidade 
de Caxias do Sul, foi dedicado 
um dia para encontro dos leigos 
e leigas nas dependências do Co-
légio São Carlos. Houve “naquela 
ocasião” relatos e partilhas das 
caminhadas dos diferentes leigos 
e leigas presentes. Irmãs também 
relataram suas ações frente à ca-
minhada dos Leigos Missioná-
rios Scalabrinianos. Na sequência 

houve um evento 
em Chicago, nos 
Estados Unidos, 
de onde sur-
giram novas 
ideias e nor-
mativas para 
a caminhada 
dos leigos, 
part i lhados 
com todos 
na Jornada 
Scalabriniana e 
dinamizado nos 
núcleos os seus 
resultados.

No ano de 2000 
em Várzea Grande, MT 
um novo encontro de leigos 
com representantes de vários pa-
íses. A caminhada dos núcleos e 
grupo dava sequência em suas 
atividades de estudo sobre o Ca-
risma Scalabriniano. 

No ano de 2001, passamos a 
participar como convidados no 
encontro que reúne os leigos e 
leigas do Grupo Cristo Rei. Com 
a realização do encontro anual no 
Santuário Nossa Senhora de Ca-
ravaggio, Farroupilha, RS passou 
a ser identifi cado como Intergru-
pal e integrando a proposta de 
Peregrinação Anual a um Santu-
ário. Mais tarde houve a neces-
sidade de agregar a proposta de 
Retiro. Acontece anualmente no 
primeiro sábado após a Páscoa. 

Os leigos e leigas do Grupo 
Imaculada Conceição sempre 
participaram de todos os eventos 
do Movimento em âmbito inter-
nacional, desde o primeiro en-
contro em Fátima e em todas as 
Assembleias Gerais, se colocando 
como protagonistas em todas as 
etapas; colaborando na elabora-
ção e implementação dos docu-
mentos; assumindo os serviços 
necessários no processo de cres-

cimento. Assim se destacam:
I Assembleia Geral - 2003 – 

Jundiaí, SP – Aprovação das Dire-
trizes Gerais  e começo do estudo 
sobre o Regulamento de vida.  

II Assembleia Geral 2006 – Passo 
Fundo, RS – Aprovação do Regula-
mento de vida e começo da estru-
turação do Manual de Formação.

III Assembleia Geral 2009 – Goi-
ás, GO – Aprovação do Manual de 
formação, ajustes feitos nas Dire-
trizes Gerais, e, apresentadação 
de uma forma didática para se 
conhecer o Regulamento de vida. 
Levanta-se a proposta de se bus-
car a aprovação da Santa Sé para 
que o Movimento possa buscar a 
expansão e a consolidação.

IV Assembleia Geral 2012 – 
Piacenza, Itália – Nova estrutura-
ção do Manual de formação em 
três etapas em conformidade 
com as Diretrizes Gerais. Acon-
teceu na capela do envio das pri-
meiras Irmãs da Congregação a 
celebração do compromisso dos 
primeiros leigos e leigas Efetivos 
em missa presidida pelo Bispo de 
Piacenza. 20 leigos e leigas dos 
quatros continentes em que tem 
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a presença do Movimento. Entre 
eles estavam 5 pessoas do Grupo 
Imaculada Conceição. A Assem-
bleia também decidiu dar conti-
nuidade ao processo para obter a 
aprovação da Santa Sé designan-
do dois leigos para se dedicar a 
isso e fazer os ajustes necessário 
no Estatuto do Movimento.  

Em 2014, a participação na Be-
atifi cação de Assunta Marchetti e 
a acolhida no dia 01 de outubro 
da tão esperada aprovação do 
Estatuto do Movimento pela Con-
gregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e Sociedades de 
Vida Apostólica, fazendo com que 
o mês de outubro passe a ser 
cheio de alegrias e signifi cados 
profundos. 

V Assembleia Geral 2015 – Ti-
juana, México. Buscou conhecer o 
novo Estatuto que “aprovado pela 
Congregação” apresenta a Regra 
de vida.

Hoje o Grupo Imaculada Con-
ceição conta com leigas e leigos 
nas cidades de Caxias do Sul, Far-
roupilha e Paraí, busca restabe-
lecer a caminhada na cidade de 
Porto Alegre. Presente entre os 
primeiros a fazer o compromis-
so como efetivo no Movimento 
na cidade de Piacenza em 2012 e 
ampliando esse número de pes-
soas com adesão em 2013 na 
cidade de Farroupilha em uma 
celebração em um dos locais em 
que viveu a Bem-aventurada As-
sunta Marchetti. 

É uma bênção signifi cativa fa-
zer parte da Missão Scalabrinia-
na no mundo como membros do 
Movimento dos Leigos Missioná-
rios Scalabrinianos. Contar com a 
assessoria e agora assistência das 
Irmãs da Congregação MSCS foi 
e é fundamental para a expansão 
e consolidação do Movimento. A 
tantas irmãs que em diferentes 
momentos se doaram e se doam 
na caminhada do Movimento com 
o objetivo de zelar pela unidade e 
fi delidade ao Carisma Scalabrinia-
no, a nossa eterna gratidão. 

Isaias Pablo Klin Carlotto, LMS
Leigo Missionário Scalabriniano

Caxias do Sul, RS

“As novas necessidades dos povos exigem novos 
corações e solicitudes sem fi m para infundir o 
espírito cristão, fortalecer a vontade no bem, 

iluminar os sentimentos… formar Jesus Cristo 
em suas almas, elevando-as até Deus”.

J.B. Scalabrini, 
Carta pastoral sobre a catequese, 1876 Rua Carlos Bianchini, 996 

95013-000
Caxias do Sul-RS
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“Não  tenhais medo de mostrar a alegria de ter 
respondido à chamada do Senhor, à sua escolha 
de amor e de testemunhar o seu Evangelho no 

serviço à Igreja”. Papa Francisco

w w w. sca labr in ianas .org .br
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SENHOR, 

Faze de nossa congregação
Um ambiente do teu amor.

Que não haja tristeza porque és alegria.
Que não haja egoísmo porque és amor.
Que não haja divisão porque és unidade.
Que não haja ofensa porque és perdão.
Que não haja desespero porque és esperança.
Que não haja fraqueza porque és força.
Que não haja mentira porque és verdade.
Que não haja trevas porque és luz.
Que não haja morte porque és vida.

Que eu saiba acolher porque és acolhida.

Que eu saiba fazer de cada manhã o início de 
mais um dia de entrega
E serviço evangélico-missionário aos migrantes.

Ajuda-nos a assumir como primeira forma de 
apostolado
O testemunho de nossa vida consagrada,
As obras e atividades da consagração.

Faze de cada uma de nós o que tu anseias:
Uma página viva do Evangelho
Onde todos possam ler
A mensagem do Pai.

Reveste-nos, Senhor, de tua beleza
Para que possamos revelar-te a todos.

Ir. EclairDall’Agnol, mscs (in memoriam)
25 de outubro de 1995


