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ENCONTRO INTERPROVINCIAL DAS IRMÃS MSCS 
PROVÍNCIA AMÉRICA DO SUL E ÁFRICA 

Jundiaí, 31 de agosto a 02 de setembro de 2018 
 

 

Durante os dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro de 2018, no São Carlos Eventos 
e Hospedagem, em Jundiaí/SP, Brasil, aconteceu o Encontro Interprovincial das Irmãs 
MSCS da Província América do Sul e África. Participaram do encontro, com muita alegria 
e entusiasmo, um número de 124 Irmãs oriundas de diversas regiões do Brasil, da África 
do Sul, Moçambique e Angola, Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai.  

Este importante evento teve como objetivos: - celebrar a memória, a gratidão e as 
esperanças vividas na Congregação, através da vida e missão de cada MSCS na história 
das Províncias; - refletir sobre o processo histórico das reorganizações da Congregação, 
e o desenvolvimento da reorganização na Congregação a partir do XIII Capítulo Geral; - 
aprofundar o tema: A Reorganização na Vida Consagrada Scalabriniana: à luz das 
Sagradas Escrituras, em perspectiva feminina e Migratória; - retomar e definir aspectos 
práticos, em vista da organização da nova Província, partilhando propostas e 
perspectivas de atividades das Comissões da Missão Apostólica, da Formação e Jurídico 
Administrativo para a nova Província e; - convocar o Capítulo Eletivo que acontecerá 
nos dias 11 a 14 de dezembro de 2018, em São Leopoldo - RS.  

Ir. Albertina Maria Pauletti, Conselheira e Animadora Geral do Apostolado, em sua 
mensagem de abertura afirmou que: “a reorganização da Congregação é um convite à 
renovação espiritual em direção a Jesus Cristo à luz da Palavra de Deus, em vista de uma 
itinerância scalabriniana”. Também marcou importante presença neste encontro, Ir. 
Marlene Vieira, Conselheira e Ecônoma Geral. 

Ir. Lice Maria Signor, com entusiasmo e precisão, fez memória das Reorganizações 
que a Congregação vivenciou, ressaltando a missão itinerante como prova da 
continuidade do Carisma nos processos de reorganização e que a vitalidade do Carisma 
tem pressa de acontecer. Ir. Elizangela Chaves Dias iluminou a assembleia com a 
reflexão sobre a “Reorganização na Vida Consagrada Scalabriniana à luz das Sagradas 
Escrituras, numa perspectiva feminina e migratória, a partir do texto do livro de 
Números 27,1-11”. As mulheres migrantes, órfãs e solteiras, acreditaram na promessa 
divina e seguiram a Deus que conduz a história numa atitude constante de 
discernimento.  
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Ao longo do encontro foi definido o nome, o local da sede da Província, e 
apresentada a nova estrutura organizativa do Governo Provincial a qual foi acolhida 
com alegria e abertura pelas participantes, assim como as respectivas funções das 
Conselheiras responsáveis pelas áreas geográficas. O resultado destes consensos são: 1) 
Nome da Província: Província Maria, Mãe dos Migrantes; 2) Local da sede: São Paulo, SP; 
3) Estrutura do Governo: Superiora Provincial, 3 Conselheiras Regionais, 3 Conselheiras 
por áreas de serviços (Formação, Missão Apostólica, Economia e Administração), 
Secretária e Ecônoma.  

À continuação, Dr. Hugo Sarubbi Cysneiros, assessor Jurídico, apresentou os 
aspectos jurídicos da reorganização no tocante à Organização Religiosa e Filantrópica. 
As Comissões da Formação, Missão Apostólica e Jurídico Administrativa partilharam as 
propostas e perspectivas de atividades para a nova Província.  

Também foram feitos encaminhamentos práticos referentes ao Capítulo Eletivo: foi 
lido a Carta que será enviada ao Governo Geral comunicando oficialmente o nome e a 
sede da Província, em vista do decreto de ereção canônica.  Igualmente foi lida a Carta 
de convocação do Capítulo Eletivo, contendo critérios de participação, bem como, o 
número de delegadas por Províncias: Província Nossa Senhora Aparecida, 25 irmãs; 
Província Imaculada Conceição, 25 irmãs; Província Cristo Rei, 25 irmãs; e 8 irmãs da 
Província Maria, Mãe dos Migrantes. Foi lido também o Protocolo 672/2018 de 
01/08/2018 referente a Aprovação, pelo Governo Geral, do processo de discernimento 
para a Eleição da Superiora Provincial e Conselho da Província América do Sul e África.  

Agradecemos a todas as Irmãs da Congregação que se manifestaram por meio de 
carinhosas mensagens, e rogamos a intercessão do Bem-aventurado Scalabrini, da Bem-
aventurada Assunta Marchetti e do Venerável Padre José Marchetti, que nos abençoem e 
acompanhem em todas as ações junto aos migrantes e refugiados no processo de 
configuração da Província América do Sul e África.  

 

                                                                    Ir. Nyzelle Juliana Dondé, mscs 

 


