“Cammina umilmente con il tuo Dio”
(Mi 6,8)
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PAI, o teu olhar solícito acompanha atento a trajetória missionária da nossa
congregação. Agradecemos os teus desígnios providenciais que conduzem nossos
passos por caminhos acertados. Movidas pela FÉ, confiamos aos teus cuidados o
processo de reorganização interna do instituto e o Serviço Itinerante que torna
mais visível a tua presença e a ação da tua graça em nós, na Igreja e no mundo.
Agora, Pai, inspira a preparação, a realização e as decisões do XIV Capítulo
Geral. Pedimos que, através destas, possa ser levado a bom termo o percurso
iniciado pela reorganização interna da Congregação. Sabemos que esperas de nós
um CAMINHAR HUMILDEMENTE CONTIGO. É essa a raiz de um renovado e
vigoroso futuro para o nosso instituto.

Pai Santo, nós te adoramos! O teu olhar de amor é força regeneradora para toda a
humanidade que conduzes e orientas “Eis que eu faço uma coisa nova:
exatamente agora ela germina, não percebem?”1 Neste tempo, no qual, nos
preparamos ao XIV Capítulo Geral, te pedimos para alimentar em nós a esperança
que nos faz caminhar pelas estradas do êxodo, com passos novos, humildes e
audazes.

SENHOR JESUS, como nos primórdios da congregação mscs, és tu o caminho a
seguir em suas hodiernas peregrinações. O chamado pelo nome nos quer
“CONSAGRADAS PARA A MISSÃO COM
OS MIGRANTES E
REFUGIADOS”. Torna-nos diligentes no custodiar o carisma herdado, que
prolonga através de nós a tua presença junto a irmãos e irmãs em mobilidade. Teu
caminhar lado a lado conosco reverte situações como em Emaús. Educa nosso
coração e mente. Modela-nos solidárias e sem ostentação, determinadas a abrir
espaço à ESPERANÇA que brota da Cruz redentora e dá sentido evangélico aos
sofrimentos de tantos migrantes e refugiados de nosso tempo.
DIVINO ESPÍRITO SANTO, os êxodos causados pela desumanização clamam
por justiça e amor, que podem ser atuados também mediante a vivência do
carisma scalabriniano, dom do teu dinamismo, força viva capaz de transformar as
instituições e o mundo. Espírito de Deus, restaura desde seu interno a
congregação para que, em sua reorganização, mantenha o foco na espiritualidade
e na missão próprias. A CARIDADE, que em ti tem a sua fonte, nos forme na
acolhida, itinerância evangélica, comunhão na diversidade, atitudes que nos
identificam bem como irmãs missionárias scalabrinianas.
MARIA, mãe peregrina e humilde serva do Senhor; São Carlos Borromeo, luzeiro
e reformador da Igreja; bem-aventurados João Batista Scalabrini e Assunta
Marchetti; venerável José Marchetti, vozes proféticas de novos tempos, sejam
companheiros de nosso caminhar missionário junto a migrantes e refugiados na
atualidade. AMÉM.
Ir. Lice Maria Signor, mscs

Bem-aventurado João Batista Scalabrini, tu nos educaste para ouvir a passagem
de Deus que prepara uma nova humanidade com “Providência de pai, rumo à
meta”2. Tu que a mãos abertas semeaste a esperança entre os migrantes, invoca
para cada uma de nós, tuas filhas, uma nova e corajosa estação missionária.
“Consagradas para a missão com os migrantes e os refugiados”, porque a messe
é grande...!
Venerável Pe. José Marchetti: Tu foste um gigante da caridade, guia-nos nas
estradas dos corações dos migrantes sem força e sem riqueza, sem orgulho e sem
vaidade para anunciar com humildade e alegria que Jesus é o Salvador do mundo.
Neste tempo de reorganização interna da Congregação, possamos conservar a
paz do coração e proteger a alegria do Deo gratias!
Bem-aventurada Assunta Marchetti: Torna-nos mulheres de silêncio para
pronunciar palavras plenas de Deus. Dá-nos caminhar apressadamente ao
encontro dos mais fragilizados e abandonados para dedicar-nos ao cuidado, como
tu, de quantos são provados pela injustiça e pela dor. Obtenha-nos a graça de
“caminhar humildemente com nosso Deus”3 para ser casa acolhedora de prófugos
e migrantes.
Maria, tu que viveste com Jesus os sofrimentos do exílio, leva nossa oração diante
de Deus e devolve-nos como bênçãos, para que se cumpra, em nós, os prodígios
de um renovado Pentecostes e assim poderemos cuidar dos migrantes mais
vulneráveis, no extremo de suas forças. Amém.
Ir. Giuliana Maria Bosini, mscs
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Beato
Scalabrini Migrano i semi sulle ali del vento … ma più di tutto migra l’uomo,
Bem-aventurado
J.B. Scalabrini., “Emigram as sementes sobre as asas do vento... mas mais
condotto dalla Provvidenza
que
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8 o homem, levado pela Providência.”
Cf. Mi 6, 8

