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Queridos(as) Leigos e Leigas MS 
Queridos leitores que nos acompanham 
 
“Porque Ele vive / eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. / Mas eu bem sei que o 

meu futuro/ está nas mãos do meu Jesus que vivo está.” 
 Com renovada alegria apresentamos esta nova edição do nosso Informativo Eletrônico, 
preparada – como sempre – com muito carinho e dedicação. Nela trazemos a partilha de ações de 
nossos membros, as quais desenvolvem-se em realidades diversas e objetivam, primeiramente, fazer 
comunhão com o Deus da vida na pessoa de cada irmão e irmã que se coloca a caminhar conosco. Pelo 
carisma que abraçamos, com nossa adesão voluntária ao MLMS, nosso olhar se volta 
preferencialmente àqueles e àquelas que estão em mobilidade e, dentre estes, aos que mais se 
apresentam vulneráveis. O caminho se faz caminhando e é nele que 
crescemos, aprendemos e amadurecemos. É nele que fazemos a experiência 
do DEUS AMOR, sempre presente: “Eis que estarei convosco todos os dias, 
até o fim do mundo.” (Mt 28,20). 
  

Caríssimos(as), neste nosso peregrinar terreno encontramo-nos mais 
uma vez – oportunamente – às vésperas de celebrarmos o ponto culminante 
de nossa fé cristã – a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em tempos de 
pandemia, em condições totalmente diferenciadas e estranhas àquelas a que 
estamos acostumados a celebrar. Longe de nossas comunidades de fé, 
afastados um do outro, chamados ao afastamento social como obra de 
caridade! E o que diremos??? Talvez o que Jesus pronunciou quando de sua 
entrada em Jerusalém... “Presentemente, a minha alma está perturbada. 
Mas que direi? ... Pai, salva-me desta hora... Mas é exatamente para isso que vim a esta hora.” (Jo 
12,27). São tempos que exigem de nós atitudes de fé, de adesão – não a uma ideia ou proposta – mas 
a uma pessoa: JESUS CRISTO. E por que não seria este também, um tempo de Graça? 
 Em meio a bombardeios de notícias vindas de todos os cantos do planeta, as quais não 
conseguimos dar conta de identificar se verdadeiras ou não e tendo que tomar decisões a todo 
momento, relacionadas à missão, à vida pessoal e comunitária, muitas vezes nos perdemos e nos 
angustiamos por não saber o rumo a tomar. Mais do que nunca precisamos estar firmes e conscientes 
de quem somos e onde está nossa âncora. “O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? 
O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu tremerei?” (Sl 26.1).  

  No Brasil, encerramos mais uma Campanha da 
Fraternidade (CF), que já a mais de cinco décadas a Igreja nos oportuniza 
como um modo privilegiado para melhor vivenciar o tempo da 
Quaresma, e que nos trouxe este ano  como Tema: Fraternidade e Vida: 
Dom e Compromisso - e Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele”(Lc 10,33-34). Como coloca o Texto Base (TB), em sua 
Apresentação, a Campanha da Fraternidade “...anuncia a importância 
de não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs, à sociedade 
e ao planeta, nossa Casa Comum.” e, neste ano, nos convida a olhar, de 
modo mais atento e detalhado, para a vida. Não se pode viver a vida 
passando ao largo das dores dos irmãos e irmãs.  
Tudo tem seu preço... é o que nos confirma a “pandemia” ... 
 

 Editoriale 
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  Com esta CF a Igreja do Brasil desejou chamar a 
atenção dos fiéis para um olhar renovado, onde se evoca a 
“Ecologia Integral” – um ensinamento que se articula tendo 
por base a dignidade da vida, em particular da vida humana. 
(TB 150). “É um chamado a redescobrir a nossa identidade de 
filhos e filhas de nosso Pai Celeste, criados à imagem de Deus 
e encarregados de ser administradores da terra, recriados por 
meio da morte salvífica e da Ressurreição de Jesus Cristo, 
santificados pelo dom do Espírito Santo”. O desafio de “ser 
mais solidários como irmãos e irmãs e de uma 
responsabilidade compartilhada pela Casa Comum”, torna-se 
cada vez mais urgente. “Mudar o modelo de desenvolvimento 
global, abrindo um novo diálogo sobre o futuro de nosso 
planeta”, é a tarefa que está diante de nós. (TB 150). 
 Diante do que Deus nos permite experimentar neste 
ano de 2020, tempo que certamente ficará na história e que, 
queira nosso BOM DEUS, sirva para descerrar nossos olhos e ouvidos e para realmente “rasgar” nossos 
corações, possamos, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, o Filho Bem Amado do Pai, 
termos atitudes novas, pertinentes àqueles e àquelas que se ousam designar como cristãos e cristãs 
porque “ ... vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito 
e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja.”(Jo 4, 23). 
  Não nos é permitido mais ignorar os sinais que Deus nos oferece. Uma nova humanidade 
precisa surgir do caos que se instalou. E nós somos chamados a protagonizar este momento. Não nos 
omitamos, sob a pena de perecermos. Deus é amor, por excelência. E nós somos seus filhos e filhas. 
Estamos aqui para dar continuidade à instauração de Seu Reino. O amor é nossa lei. 
 Em 2018, ao escolhermos para nossa VI Assembleia Geral, que se realizou em Porto Alegre/RS 
– Brasil, o tema: “Leigos Missionários Scalabrinianos – Interconectados para servir” e o lema: “...a fim 
de que Deus seja tudo em todos.” (I Cor 15,28), pretendíamos também oportunizar aos participantes 
uma reflexão sobre a corresponsabilidade intrínseca da vida, a qual nos une a tudo e todos e que, 
quando ignorada e/ou desrespeitada, desconfigura TODA a vida. Desconfigura a imagem e semelhança 
de DEUS em cada um de nós e em todas as suas criaturas, gerando o caos no universo. Parece-me 
bastante pertinente ao momento que vivemos... 
 Seja esse para nós um recomeço, um tempo de espera confiante em DEUS. Como dizia a Bem-
aventurada Assunta: “Nossa vida está nas santíssimas mãos de Deus.” E como nos dizem as Escrituras: 
“Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois.” (Lc 12,7). 
 Os santos todos são exemplos para nós, sempre. Mais do que nunca, hoje! Nós, Leigos e Leigas 
Missionários(as) Scalabrinianos(as), temos nas ações e opções de São Carlos Borromeo, dos Bem-
aventurados Scalabrini e Assunta Marchetti e do Venerável Servo de Deus, Pe. José Marchetti - 
especialmente em tempos difíceis como os que enfrentamos agora –   como que setas a indicar o rumo 
a seguir. Relembremos fatos de suas vidas, olhemos a forma que agiram, em quem colocavam a sua 

esperança e não nos esqueçamos a que viemos aqui, neste 
mundo... “... sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste 
é perfeito.” (Mt 5,48). 
 “Que o Senhor nos abençoe e nos guarde! Nos 
mostre a Sua face e conceda-nos Sua graça! Volva para nós 
Seu rosto e nos dê Sua paz!” (Num 6, 24-26).  
 Com votos esperançosos de uma Santa Páscoa a 
todos nós, 

  
Fátima Domingas Viccari 

Coordenadora Geral do MLMS 
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Queridos Leigos (as) Missionários Scalabrinianos: 
 

Quero agradecer com carinho a Ir. Albertina Pauletti que ao longo do seu 
ministério de animação geral do Apostolado na Congregação, acompanhou 
com muita dedicação ao Movimento Leigos Missionários Scalabrinianos. 
Tenho a certeza que o Senhor caminhou com ela e derramou o seu Espírito 
sobre cada uma das iniciativas realizadas. 

Gratidão é a atitude para começar essa nova etapa! Gratidão pela presença de 
vocês LMS, que somam conosco na vivência da espiritualidade e da missão do 
carisma scalabriniano. Jesus Cristo seja sempre o nosso guia e modelo no 
peregrinar junto às pessoas migrantes e refugiadas. 

Recordemos que estamos interligados pela comunhão do Carisma 
Scalabriniano que nos une e identifica e, somos responsáveis pela transmissão 
do espírito scalabriniano, seja na simplicidade, espírito de família, amor ao 
trabalho, zelo apostólico, ou despertando nas pessoas o desejo de conhecer e 
de experimentar o que vivenciamos. Temos o compromisso de convidar, dialogar, informar e motivar 
outras pessoas sobre a nossa proposta.  

A opção que se faz como LMS é pela construção do 
Reino de Deus servindo às pessoas migrantes e 
refugiadas, em todos os contextos nos quais se está 
inserido (familiar, social, profissional...), dentro das 
presenças MSCS e fora delas. É imprescindível traduzir 
na vida essa opção cristã e carismática. 

Não podemos negar que estamos vivendo um tempo de 
preocupações e medos pela pandemia do COVID-19. É 
um momento para reinventar a convivência familiar, 
pois a atividade social está sendo reduzida ao mínimo, 

como medida de prudência. Papa Francisco nos pede unidade e solidariedade: “Aqui se chora e sofre. 
Só podemos sair dessa situação juntos, como uma humanidade inteira. Portanto, é necessário olhar o 
outro com espírito de solidariedade" 

Confio cada LMS à intercessão do Bem-aventurado João Batista Scalabrini, da bem-aventurada Assunta 
Marchetti e do venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti, para que seguindo os seus exemplos, 
possamos confirmar o nosso compromisso a cada dia. 

Fraternalmente, 

 

Ir. Janete Ferreira, mscs 
Conselheira e Animadora Geral do Apostolado 

Assistente Geral do MLMS 
 
 

Messaggio dell’Assistente Generale LMS 
Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 
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PAPA FRANCISCO 
 convida fiéis do mundo inteiro a viver este tempo de provação com esperança 

 
Com a Praça São Pedro completamente vazia, o Papa se uniu em oração através dos 
meios de comunicação com católicos do mundo inteiro pelo fim da pandemia do 
COVID-19 

A Praça São Pedro, no Vaticano, que recebe anualmente milhões de 
peregrinos, estava completamente vazia na tarde desta quarta-feira chuvosa, 27. 
Às 14h (Horário de Brasília), o Papa Francisco, em meio a este cenário inédito, 
conduziu o momento de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, em 
comunhão com católicos do mundo inteiro, que acompanharam por meio das 
mídias. 
 
ESTAMOS NO MESMO BARCO 
A passagem bíblica escolhida para reflexão foi a tempestade acalmada por Jesus, 
extraída do Evangelho de Marcos. Em sua homilia, Francisco convidou os fiéis de 
todo mundo que, neste momento, encontram-se em meio à tempestade causada pela pandemia do novo 
coronavírus, a abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. 

“Há semanas, parece que a tarde caiu. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; 
apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador… Nos 
vimos amedrontados e perdidos”, afirmou o Pontífice. 

Porém esses sentimentos, segundo o Papa, fizeram todos entender que estão no mesmo barco e são 
chamados a remar juntos. Francisco recordou que nesse barco está Jesus, que, em um inédito relato da Bíblia, 
está dormindo e ao acordar questiona os discípulos “Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” (Mc 4, 
40). 

“A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas 
seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. 
Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à 
nossa comunidade.”, disse o Santo Padre. 
 
UM MUNDO DOENTE 
O Pontífice alertou que com a tempestade não se pode cair no “ego” sempre preocupado com a própria imagem 
e vem à tona o sentimento comum que não pode ser ignorado: a pertença como irmãos. 

“Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos 
detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito 
dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos 
sempre saudáveis num mundo doente. Agora, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: ‘Acorda, Senhor!’”, 
destacou Francisco. 

O Papa continuou afirmando que o Senhor dirige a todos 
um apelo à fé e chama a viver este tempo de provação como um 
tempo de decisão: o tempo de escolher o que conta e o que passa, 
de separar aquilo que é necessário daquilo que não é. “O tempo 
de reajustar a rota da vida rumo ao Senhor e aos outros”, frisou.    
 
PESSOAS QUE DOARAM A SUA VIDA 
Francisco citou o exemplo de pessoas que doaram a sua vida e 
estão escrevendo hoje os momentos decisivos da história 
humana. Não são pessoas famosas, mas são “médicos, 
enfermeiros, funcionários de supermercados, pessoal da limpeza, 
transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, 
religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam 
que ninguém se salva sozinho”. 

FORMAÇÃO HUMANA E RELIGIOSA 
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Segundo o Papa, a tempestade mostra que ninguém é autossuficiente, que sozinhos todos afundam. 
Por isso, é preciso convidar Jesus a embarcar em suas próprias vidas. Quem está com Ele a bordo não naufraga, 
porque esta é a força de Deus: transformar em bem tudo o que acontece, inclusive as coisas negativas. Com 
Deus, a vida jamais morre. 
 

TEMOS UMA ESPERANÇA 
“Temos uma âncora: na sua cruz fomos salvos. Temos um leme: na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma 
esperança: na sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor”, 
manifestou o Pontífice. 

Abraçar a sua cruz, explicou o Papa, significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades 
da hora atual, abandonando por um momento a ânsia de onipotência e posse, para dar espaço à criatividade 
que só o Espírito é capaz de suscitar. “Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança.” Aqui está a força da fé e que 
liberta do medo. 

Francisco então concluiu: “Deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de confiar 
a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta 
colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vocês, como um abraço consolador, a bênção de Deus.”, 
concluiu o Santo padre, que, em seguida adorou o Santíssimo Sacramento exposto em um altar colocado na 
entrada da Basílica de São Pedro, com o qual concedeu a bênção Urbi et Orbi. 

 
BENÇÃO URBI ET ORBI 
A benção Urbi et Orbi, que, em latim, significa “à cidade de Roma e ao mundo” é 
tradicionalmente dada pelo Pontífice nos dias do Natal, da Páscoa e é a primeira bênção dada 
por um papa ao povo após sua eleição. 

A Penitenciária Apostólica esclareceu em uma nota que a Igreja Católica ofereceu a 
possibilidade de obtenção de indulgência plenária aos fiéis enfermos pelo Covid-19, bem 
como para profissionais de saúde, familiares e todos aqueles que, de qualquer forma, mesmo 
em oração, cuidam deles. 

A indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida aos pecados já 
perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas 
condições, alcança por meio da Igreja, a qual, “como dispensadora da redenção, distribui e 
aplica, com autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos”, explica o Manual 

das Indulgências, da Penitenciária Apostólica. 
Habitualmente, para receber a indulgência plenária, o fiel precisa ter se confessado recentemente, rezar 

nas intenções do Papa e fazer um ato de caridade. Contudo, a Penitenciária Apostólica deu orientações 
específicas para a obtenção da indulgência nesse período de emergência pandêmica. 

As pessoas impossibilitadas de se confessar e comungar são orientadas a manifestar o seu sincero 
arrependimento diante de Deus, diante do qual, em oração reconhecem seus pecados, rezar um Pai-nosso, uma 
Ave-Maria e o Glória pelas intenções do Papa, acompanhada de uma comunhão espiritual. 
 

ÍCONES MILAGROSOS 
Nas proximidades da porta central da Basílica de São Pedro, estava colocada a imagem 
da Salus Populi Romani (protetora do povo romano). A devoção especial do Pontífice 
pelo ícone mariano é conhecida: Francisco reza diante do ícone não somente por 
ocasião das grandes festas marianas, mas também antes e depois de uma viagem 
internacional. Em 593, o Papa Gregório I a levou em procissão para pedir o fim da peste 
e, em 1837, Gregório XVI a invocou para cessar uma epidemia de cólera. 

No outro lado estava o conhecido crucifixo milagroso da Igreja de São Marcelo, 
em Roma, venerado pelo Papa Francisco no último dia 15, foi levado para Praça de São 
Pedro. A devoção ao Crucifixo nasceu em 1519 quando, após o incêndio da igreja entre 
22 e 23 de maio, tudo foi destruído, exceto o Crucifixo de madeira que permaneceu 
intacto. 

Depois disso, em 1522, o Crucifixo foi levado às ruas de Roma quando a cidade enfrentava uma grande 
epidemia. A procissão foi repetida por 16 dias e, segundo a tradição, a epidemia foi extinta.  
 

(Com informações de Vatican News - Por Flavio Rogério Lopes – site da Arquidiocese de São Paulo) 
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Queridos Leigos Missionários Scalabrinianos 
 
Saudações Scalabrinianas a todos vocês. 
 
Estamos vivendo um momento nunca antes visto e sentido 

por toda a humanidade. Momento este do Coronavirus. Um simples 
vírus que não pode ser visto a olho nu, mas que está causando 
grande estrago e ceifando milhares de vidas.  

 

Diante desta triste situação, devemos procurar tirar um 
ensinamento: o de revermos nossos valores e pensarmos sempre 
em nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. O momento 
nos pede um distanciamento social, e este serve para mostrar o quanto somos frágeis e limitados. 
Mostra-nos também o quanto devemos nos conduzir ainda mais a Deus, por meio do aprofundamento 
da nossa fé, através da nossa oração. Façamos uma autorreflexão profunda do propósito e significado 
real de nossa vida. Que tenhamos mais espiritualidade. 

 

Acredito também que este momento que estamos passando deve servir para que tenhamos 
um crescimento mais fraterno entre nós, de se pensar além de si e tomarmos os cuidados necessários 
para a nossa vida e para com a dos outros. Vamos, em nossas orações, rezar pelos cientistas, para que 
iluminados pelo Espírito Santo possam encontrar logo um medicamento para combater esse vírus e, 
de modo especial, por todos os profissionais da saúde que não medem esforços estando dentro dos 
hospitais e colocando sua vida em risco para salvar a das pessoas infectadas. Que o bom Deus lhes 
derrame toda proteção que precisam, pois para Ele nada é impossível. O poder da oração é imbatível. 

 

Juntos, peçamos a Deus que nos proteja e nos livre deste mal, e que Maria Santíssima, mãe de 
Jesus e nossa Mãe nos proteja com seu manto protetor.  

 

Desejo a todos vocês, Leigos Missionários Scalabrinianos, que o Cristo Ressuscitado lhes 
conceda cada vez mais bênçãos e graças, para que suas vidas sejam sempre cheias do Espírito Santo, 
pois sei que cada um empenha-se o máximo em favor dos nossos irmãos migrantes mais necessitados, 
conforme sua realidade. 

 

Que os Bem Aventurados, Dom João Batista Scalabrini e Assunta Marchetti e o Servo de Deus 
Pe. José Marchetti sejam sempre seus exemplos em todas as ações que vocês realizarem. 

 

Confiemos no Senhor da Vida e Rei do Universo! 
 

Felipe Oneda Polese - LMS 
Conselheiro Geral  

 

 

Caros LMS, estamos vivendo tempos difíceis em que o invisível amedronta 
e recolhe as pessoas. O Papa Francisco em suas sábias palavras afirma: “O 
Senhor interpela-nos no meio da nossa tempestade, convida-nos a 
despertar e ativar a solidariedade e a esperança capaz de dar solidez, apoio 
e significado a estas horas em que tudo parece naufragar”. 
 

Despertar em nós a solidariedade e a esperança é também oportunizar 
tantos outros a se despertar em  buscarem a mudança que dá sentido novo 
à vida. Precisamos compreender que tudo o que acontece em nossa vida 

REFLEXÕES dos CONSELHEIROS GERAIS 
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é para o bem e Deus sabe o que faz, ele sabe o momento certo de nos dar a Graça e nos ensina em 
cada situação para que possamos crescer. Ele é fiel e nos ama, cuida de cada um de nós.   
 

Peçamos, Senhor dai-me um coração igual ao teu, para que eu possa compreender todas as coisas; 
amar e acima de tudo perdoar. Assim deixemos que o Senhor trabalhe em nossa vida, da maneira e no 
tempo d’Ele, só Ele conhece o nosso coração e que  estejamos firmes e livres de todo o medo.  
 

Finalizo recordando as palavras do Beato Joao Batista Scalabrini: Nas aflições, nos desânimos, nas 
desilusões, estreitai, ao coração, a cruz que vos entreguei e com o acento de um verdadeiro abandono 
nas mãos de Deus , elevando os olhos para  céu, repeti: Faze que me inebrie da Cruz. (Aos missionários 
que partiam, da Igreja de S. Calógero, Milano, 10.06.1884) 
 

Feliz e abençoada Páscoa, Deus vos abençoe Paz e Bem.  
 

Antonio Marcos Gross dos Santos -LMS 
Conselheiro Geral 

 
Saudações Scalabrinianas! 
 

Em todas as etapas da vida somos seres aprendentes. Estamos aqui para crescermos constantemente 
como pessoas em um mundo em constantes mudanças. Hoje essa dinamicidade tem impingido em 
todos nós uma aceleração imensa. Grandes tempestades envolvem o navegar e nem sempre sabemos 
de que porto saímos e para que porto devemos seguir. É tempo de pensarmos nos nossos referenciais. 
O que de fato queremos como seres no mundo. 
 

A pandemia se soma a tantas outras questões sociais que estamos vivendo. Soma-se mais um elemento 
à grande vulnerabilidade humana de nossos dias. Migrações, refugiados, doenças, desemprego, 
mortes de lideranças e lutas das mais variadas no campo dos direitos humanos e agora todos os 
contextos desvelados pelo coronavírus.  
 

Papa Francisco em seus muitos apelos nos apresenta a sua 
pedagogia para um mundo novo, aponta quatro ações que 
podem ser luzes e referenciais para se construir outro mundo 
possível. Ele motiva o acolher, proteger, promover e integrar. 
Muito antes de ser no universo das migrações, faz-se 
necessário ser na dimensão pessoal, familiar e comunitária. 
Nesses ambientes fazemos o exercício daquilo que é 
imperativo na nossa Missão Scalabriniana.  
 

Devemos aproveitar esse momento propício para pensar, 
refletir e tomar decisões que possam ser efetivas para redimensionar a forma como encaramos a vida 
pessoal, familiar, comunitária e social. Em todas as dimensões humanas. Rever nossas referências, 
porque são elas que consolidam a nossa forma de ver, sentir, pensar e agir no mundo. Há uma riqueza 
universal em cada ser que habita o planeta. Em nossa singularidade e de forma anônima enriquecemos 
a vida de muitos outros seres, através de nossas escolhas. Mal sabemos e jamais saberemos quantificar 
e avaliar o quão outras pessoas são beneficiadas com a nossa forma de ser no mundo. 
 

Só transformamos o mundo quando conseguimos aprimorar o universo imensurável que somos. Que 
o bom Deus abençoe a todos nós e possamos com fé, na caridade sermos semente de esperança em 
nome da Santíssima Trindade, em vista de um mundo mais justo e fraterno com todos os seres.  

 
Isaias Pablo Klin Carlotto - LMS 

Conselheiro Geral 
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MIGRAR EN TIEMPOS DE CRISIS 
  

Desde hace unas semanas parece que todo se ha oscurecido.  

Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron 

adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío 

desolador que paraliza todo a su paso. - Papa Francisco. - 

Nuestros migrantes a pesar de la situación difícil que estamos viviendo con esta 

pandemia, no se detienen, ellos continúan la travesía para llegar a su destino. - 

Migrar en tiempos de crisis se vuelve una doble necesidad, ya que sin importar las 

dificultades y riesgos que se presenten, continúan su camino… 

 Los migrantes vienen a ser esas valientes personas hijas de Dios que enfrentan 

cualquier situación difícil y siguen su camino sin importar los Estados de Emergencia 

decretados por los países donde viajan, a pesar de ello avanzan sin detenerse, pues 

la situación que cada uno afronta en sus países de origen es más fuerte que cualquier 

estado de excepción o de emergencia decretado. - 

Migrar en tiempos de crisis significa que aparte de las condiciones económicas y 

sociales, se debe tomar el factor emocional que se vuelve de los más importante ya 

que trae consecuencias fuertes que afectan tanto al propio migrante como a sus 

familiares que quedan con un corazón destrozado y además de que el camino les 

resulta escabroso, se suma ahora la terrible enfermedad de la Pandemia COVID-19, 

solo queda Orar por ellos para que nuestro señor Jesucristo les acompañe y guarde 

en ese camino difícil. - 

Nuestros migrantes al igual que los discípulos del Señor son sorprendidos en su 

travesía por tormentas inesperadas y como Laicos somos llamados a poner en 

práctica el evangelio y actuar como buenos samaritanos y este tiempo de cuaresma 

es propicio para reflexionar sobre ello y agradar a Jesucristo. 

 

 

Migrar en tiempos de crisis…  Es un tema que nos motivó a reflexionar sobre Los 

migrantes en este momento que estamos viviendo a nivel mundial y nos permite 

como Laicos a involucrarnos en toda actividad encaminada a trabajar por los 

migrantes y a recordar el arduo trabajo realizado por nuestros cofundadores Juan 

Bautista Scalabrini, Padre José Marchetti, Madre Asunta Marchetti. 

      

 Grupo Nuestra Señora de Suyapa  
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SE MIGRANTE CON LOS MIGRANTES 
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ENCONTRO ANUAL 
 
No dia 14 de março de 2020, realizou-se o encontro anual do grupo Cristo Rei, do Movimento 

Leigos Missionários Scalabrinianos, na cidade de Porto Alegre – RS, com a presença do coordenador do 
grupo, Felipe Oneda Polese, e dos coordenadores de cada núcleo, conselheiros e Irmãs Assistentes de 
todos os núcleos pertencentes ao mesmo. 

 
Foi um momento muito importante para o Grupo, pois houve a partilha do que cada núcleo fez 

ao longo do ano passado e seu plano de ação para este ano. Os testemunhos de cada núcleo foram 
muito cativantes e emocionantes, pois percebeu-se e vivenciou-se a realidade que cada um está 
inserido, em favor do migrante mais necessitado. 

 
É nossa pertença ao Movimento que constitui o mais importante elemento de unidade, pois 

como dizia o servo de Deus, o Bem-Aventurado Dom João Batista Scalabrini, bispo de Piacenza, Itália: 
“é tempo de sacudir-nos, é tempo de agir”. E ainda ele nos acrescenta: “O mundo anda depressa e nós 
não podemos nos atrasar”. 
 

 
 

Núcleo Arco Verde – Carlos Barbosa – RS  
 

Na reunião do dia 14 de março de 2020, com a presença da irmã Egídia Muraro, Assistente Provincial 
e as demais irmãs assistentes do Grupo Cristo Rei, juntamente com os coordenadores dos núcleos ficou 
estabelecido que a remessa dos kits para as mães gestantes e maternidade entregues ao Hospital 
Tacchini de Bento Gonçalves, confeccionadas pelas leigas missionárias scalabrinianas de Arco Verde da 
cidade de Carlos Barbosa – RS, serão direcionados, intercalando uma remessa ao Hospital Tacchini e 
outra remessa para Porto Alegre, onde serão distribuídos para as mães migrantes através da Pastoral 
dos Migrantes e Leigos Missionários Scalabrinianos da região de Porto Alegre – RS.  
 

 
 
Gratidão ao Núcleo Irmãs 
Missionárias Pioneiras de Arco 
Verde, Carlos Barbosa – RS. 

 

 

 

 Grupo Cristo Rei 
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Núcleo Mãe Peregrina - Porto Velho -  RO 
 

Os Leigos Missionários do Núcleo Mãe Peregrina, reuniram-se na comunidade Santa Luzia, Porto Velho 
– RO, para estudo do Sínodo para a Amazônia. 
 

“Estamos muito felizes com mais uma semente de vida na nossa caminhada” LMS Iolete Ribeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo  São Carlos Borromeu – Ji Paraná  - Rondônia 
 
Equipe Pastoral dos Migrantes e Leigos Missionários Scalabrinianos reabrem serviço de atendimento em Ji-
Paraná-RO. A partir do dia 03 de fevereiro será reaberta a sala de atendimento ao migrante, que contará com o 
serviço voluntário de Acolhida, documentação, psicólogo, jurídico, documentação e encaminhamentos diversos. 
Além do trabalho na sala da Pastoral iremos contar com uma casa de passagem em parceria com a Paróquia São 
Sebastião e Diocese de Ji-Paraná, o atendimento contará com os membros da Pastoral dos Migrantes, Leigos 
Missionários Scalabrinianos, Ir. Regina- Marista e demais voluntários. Registros fotográficos  realizados no dia 
27.1.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
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Juntos somos mais fortes. 
 

Recebimento de diversas doações para as 
ações dos LMS e Pastoral dos Migrantes. 
Gratidão a todos , particularmente a Sra. Vilma 
da Silva Lima da Paróquia São José; 
 

 
 
Atendimento aos migrantes venezuelanos  

 
 
 
 
COMUNICAÇÃO E MISSÃO 
 
Entrevista realizada no dia 11.1.2020, por Marcos Gross 
a uma rádio local, falando sobre o trabalho missionário 
junto aos migrantes. Salientando a importância, os 
desafios e as formas de solidariedade para o 
atendimento ao Migrantes. Expondo nossa missão junto 
ao povo em mobilidade.  
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SALA DA PASTORAL DO MIGRANTES E LMS  
 
Um pouco da Sala da Pastoral dos Migrantes e Leigos Missionários Scalabrinianos, para  realização das 
atividades junto aos migrantes.  

 
CELEBRAÇÃO  

Celebração de despedida dos amigos Rony, Joselyn e filhos, família venezuelana que nos marcou pela 
alegria, desejamos uma boa viagem até Curitiba, em 21.12.2020 

  
 
PARCERIA DE TRABALHO EM PROL DOS MIGRANTES E REFUGIADOS  
 
Pastoral dos Migrantes, Leigos Missionários Scalabrinianos, 
Irmãs Maristas, SEMAS, IFRO, Câmara Municipal de 
Vereadores e entidades afins firmam parceria para 
atendimento, acolhida, acompanhamento e politicas públicas 
voltadas aos Migrantes e Refugiados. 

 
Ficou definido a reabertura da sala da Pastoral dos 

Migrantes e Leigos Missionários Scalabrinianos a partir de 13 
de janeiro/20 que contará com três assistentes sociais, 
membros da Pastoral, LMS e assistente administrativo, inicialmente será realizado atendimento de Cadastro 
Único para acesso a programas sociais, abertura de casa de acolhida com o apoio da Paróquia São Sebastião e 
busca de parcerias em outras casas de passagem mantidas por igrejas locais.  
 

 
 



17 

 

Núcleo Peregrino da Esperança  -  Várzea Grande – Mato Grosso 
 
Os leigos e leigas, presentes nos Votos Perpétuos da Ir. Érica Ortiz.  

 

Confraternização do nosso Núcleo Peregrino da Esperança 

 
 
 

Núcleo em Boa Vista – Roraima  
 
Encontro do Núcleo de Leigos Missionários Scalabrinianos da cidade 
de Boa Vista – Roraima, realizado em 1.2.2020.  
 
 
 
 

Núcleo Vitória Régia – Manaus/ Amazonas 
 

Um sono tranquilo 
 

No dia 19 de março de 2020, através da LMS Maria do Carmo, com 
a colaboração do Sr. Lucio, Diácono Militar, (que colaborou com o 
transporte) foi doado a uma migrante com três crianças, que estavam 
dormindo no papelão, uma cama e um colchão. “Hoje, as crianças não 
dormirão mais no chão”. 
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Festa de São José, esposo de Maria.  
 
No dia 18 de março, às 19hs,  houve o 9º dia do novenário em 
honra a São José esposo de Maria. 

A celebração foi presidida pelo paróco-reitor do 
Santuário São José Padre Filipe Bauzière e teve a participação 
dos Leigos Missionários Scalabrinianos, do Serviço Pastoral dos 
Migrantes, dos paroquianos  da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus e dos agentes de pastoral do Santuário São José Operário 
Centro.  

As leigas LMS Maria do Carmo, Safira Gaspar, Socorro 
Nunes; Agentes da pastoral dos migrantes Solange Blanco; 
Irmãs Scalabrinianas Dinair  Xavier e Gema Vincenzi; a Noviça 
Scalabriniana Irmã  Patrizia Bongo, de origem italiana, está em 
Manaus; Irmãs Maria Ana Pinto e Aldenora Martins da 
Congregação São José de Chambery, fizeram a  acolhida da 
celebração participando também de sua procissão de entrada.  

 
 

O novenário, foi em preparação a grande festa de São 
José, que ocorreu sem a presença dos fiéis, foi celebrada 
somente uma missa televisionada em decorrência das 
restrições devido ao Covid-19.  
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MISSA À SÃO SEBASTIÃO 
 
Os LMS Yldo Moraes, Matilde, Yolânia Amazonas, Socorro 
Nunes e a Irmã Arceolídia Souza, estiveram presentes na missa 
em honra ao “glorioso mártir São Sebastião soldado de Cristo 
e exemplo de Cristão” em 20.1.2020 
 
 
 
Em tudo, fazei o bem! 

 

No dia 17,  houve a entrega  pelo "Grupo Fast Master 
Geração 80" através do jogador e Dir. Cesar Coelho, de 
cercade 50 kg de alimentos não perecíveis à Pastoral dos 
Migrantes.  

Este grupo de amigos realizam partidas de futebol 
beneficente em prol de causas sociais e em um dos jogos 
realizados no mês de Março, as arrecadações foram 
destinadas ao SPM, através da intermediação da LMS Safira 
Gaspar .  A entrega foi feita na secretaria do Serviço Pastoral 
dos Migrantes, no Centro de Manaus, tendo sido recebidos 

pelas Irmãs Scalabrinianas Gema Vicenzi, Assistente do Grupo Maria Mãe dos Migrantes 
e Dinair Xavier, Cordenadora do Serviço Pastoral dos Migrantes.   
  
 
 

ENCONTRO DAS MULHERES WAHAO 
 

No dia 10.3.2020  -  Houve o encontro das “Mulheres Wahao”  (imigrantes indígenas venezuelanas da 
etnia Wahao), residentes no abrigo do bairro Alfredo Nascimento.  
O encontro aconteceu na Igreja Santa Margarida de Cortona, no bairro Cidade de Deus – Zona Norte 
de Manaus.  
A LMS Rafaela Nemer, juntamente com Ir. Arceolídia Souza, Scalabriniana, Patrizia, noviça 
Scalabriniana e membros de outras intituições, estiveram presentes, teve palestra e partilha de lanche.  
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Abertura da Campanha da Fraternidade 
 

Os Leigos Missionários Scalabrinianos, agentes da Pastoral dos Migrantes, Irmãs Scalabrinianas, 
Noviça Scalabriniana, migrantes, imigrantes e integrantes das várias pastorais e movimentos estiveram 
presentes na abertura da Campanha da Fraternidade 2020 em Manaus – Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso. "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34) . 

O evento aconteceu às 9hs da quarta-feira na Praça da Igreja Nossa Senhora dos Remédios -  Centro 
histórico de Manaus. Foi presidida por Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo Metropolitano de Manaus. 
Os LMS ofereceram um café da manhã aos migrantes presentes. 

 

I ENCONTRO ANUAL 
 

No domingo, 1 de março, foi realizado O 1º Encontro Anual dos Leigos 
Missionários Scalabrinianos Núcleo Vitória Régia. O encontro foi realizado na sala 
da Pastoral dos Migrantes (na Igreja Nossa Senhora dos Remédios) – Centro, das 
8 às 14:30. Tendo café e almoço partilhado; Formação: Regra de Vida de João 
Batista Scalabrini; Planejamento; Partilha e testemunho; Propostas de missão e 
desafios para 2020 encerrando com os avisos. Além dos leigos, Irmã Gema 
Vicenzi, Assitente do Núcleo esteve presente.  

No convite para o encontro, foi lembrado que os fiéis leigos são “os 
cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de 
Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Realizam, 
segundo sua condição, a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo”  (LG 
31) .   
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CARNAVAL EM FAMÍLIA  
 Realizado na Igreja de Santa Mônica, com a presença de família venezuelana, 25.2.2020 as 17hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caminhos de solidariedade. 
A LMS Maria do Carmo, levou uma família venezuelana na Paróquia  Cristo Libertador no bairro da Compensa - 
Zona Oeste de Manaus, para receber os donativos arrecadados pela comunidade e a LMS Rafaela Nemer, levou 
outra família para conhecer a Escola Municipal Rosina Araújo Moura, no bairro Manôa – Zona Norte, na qual a 
criança venezuelana irá estudar, previsão de início das aulas para o mês de março 2020 e em outra escola a Sra. 
Yoskarina também para conhecer a escola e fazer a matrícula; Também auxiliou uma família no tratamento 
médico no Cecon;  Acompanhar a  grávida  Valesca e sua mãe Cecília, à maternidade para fazer exame de 
ultrassom (o sexo do seu bebê uma menina); Intermediação na doação de caderno milimetrado para ao menino 
Ransews …”Ele adora desenhar, e como gratidão fez vários desenhos lindos”(Rafaela Nemer); Aquisição dos 
produtos alimenticíos do Venezuelano Alixon que trabalha próximo ao orgão IPAAM (Ele fazia parte da Força 
Militar da  Marinha. Hoje está aqui em Manaus com sua esposa e seu filho bebê de 1 ano); Visita domiciliar de  
Ir. Dinair Xavier e Maria do Carmo, levando uma palavra amiga e o auxilio de cesta básica para famílias 
venezuelanas. Eles  são mais de dez membros e tem uma criança no Hospital. 

Passos dados, conforme os ensinamentos de Jesus, que ”ensina o jeito mais humano e digno de cuidar 
do migrante quando diz: “[...] eu estava com fome e me deram de comer; eu estava com sede e me deram de 
beber; eu era estrangeiro e me receberam em sua casa””. 
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CAMINHADA PELA PAZ 
 

No dia 1º de janeiro, os LMS participaram da Caminhada pela Paz. 

 

 
 
NATAL COM OS MIGRANTES  
 

Leigos Missionários Scalabrinianos Núcleo Vitória Régia,  juntamente com as Irmãs  Scalabrinianas, 
agentes da Pastoral dos Migrantes e colaboradores e amigos do trabalho pastoral das irmãs com os 
migrantes e seu carisma promoveram uma tarde alegre com o espírito de Natal para as famílias de 
imigrantes, realizado em 22.12.2019. 
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MISSA DA GRATIDÃO  
 

Leigos, agentes da Pastoral dos Migrantes, paroquianos, migrantes e imigrantes, participaram da Missa 
da Gratidão pelos 27 anos de ordenação sacerdotal do Padre Valdecir Molinari, Scalabriniano e pároco 
da Igreja São  Geraldo;  "Casa de Apoio as Crianças Filhas de Migrantes São Geraldo" concluem mais 
um ano de atividades (as crianças cantaram lindamente) e também celebramos os 22 anos de 
matrimônio do casal André e Rosana, que fazem parte da família Scalabriniana.   

Paróquia São Geraldo 20.12.2019 

 

 Núcleo  Madre Assunta - Campo Grande/Mato Grosso do Sul 
 
Presença junto aos migrantes. 
A Leiga Missionária Salabriniana Maria do Rocio do Núcleo Madre Assunta em Campo Grande,  
participou da ação de natal,  levando amor, sorrisos e brinquedos para as crianças.  

 

Núcleo Peregrino da Esperança - Várzea Grande – MT 
 

Dia 19 de janeiro, houve o primeiro encontro do ano do núcleo Peregrino da Esperança, com a 
presença da Ir. Érica Ortiz, que convidou o Núcleo para a sua Profissão Perpétua a ser realizada no dia 
01 de março em Várzea Grande – MT.  
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SOLIDARIEDADE EM TEMPO DE RECOLHIMENTO  

 

Os LMS do Núcleo São Carlos Borromeu de Ji-Paraná RO, continuam sua caminhada e trabalho solidário 
junto a refugiados venezuelanos e brasileiros em situação de necessidade e vulnerabilidade. As 
atividades consistem na distribuição de roupas, colchão e cestas básicas, maia de 15 famílias foram 
beneficiadas em parceria com a Semas local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades de atendimento na 
Sala do Núcleo foram suspensas, 
acompanhando as orientações da 
OMS e Decretos governamentais, 
mas as ações de ajuda e 
solidariedade vão continuar juntos 
aos Migrantes, refugiados e 
necessitados. 
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NÚCLEO SÃO RAFAEL – CASCA -  RS 

 

FATO MARCANTE:  

 

No dia 14/12 na Câmara Municipal de Casca teve o lançamento da 

“obra: Fragmentos Históricos da Educação de Casca” de autoria 

dos LMS Artério Perin Filho e de Fabio Debastiani. Além do 

Lançamento foi também uma oportunidade de homenagear os 

Sacerdotes Carlistas e as Irmãs Missionárias Scalabrinianas pelos 

relevantes serviços prestados em Casca e Região na obra da educação 

e outros. 

 

Nossos parabéns a vocês Fabio Debastiani secretário do Núcleo 

São Rafael dos LMS de Casca e o Sr. Demetrio Perin Filho do setor da 

Comunicação por esta belíssima iniciativa e dedicação. 

 

 

MIGRANTES HAITIANOS 
 

"O Bem não tem fronteiras" e conforme o Beato João Batista Scalabrini: "Fazer o outro feliz vale 

muito mais que ser feliz”. Em nome da Coordenação dos LMS São Rafael de Casca a Vice 

Coordenadora Kika leva ajuda para uma amiga Haitiana gestante em Passo  Fundo; Foram 

realizados vários gestos posteriores. 

 
   

 

 Grupo Imaculada Conceição 
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PROJETO DA HORTA DO IMIGRANTE/MIGRANTE 

 

Que alegria! Apesar da estiagem a colheita foi abundante. 
Ai estão os frutos que foram entregues. 
Várias vezes esta linda horta foi visitada por algumas 
haitianas 
para colher feijão e outras verduras típicas e temperos. 
Que lindo estar no meio da plantação e admirar as belezas  
desta plantação fruto de muitas mãos. 
Vejam ai o Sr. Artério Perin Filho com sua esposa Merci 
coordenador incansável  e dedicado a esta linda Horta. 
 

  

 

 

AULAS DE PORTUGUÊS: 
 

É com dedicação e alegria que os alunos participam das aulas e 

gostam de ir ao quadro.  
 

A sugestão de estudar o Corpo Humano foi apresentada por um 

aluno e se estenderam por várias aulas. Agora temos mais uma 

professora de alfabetização. 

 

 

 

Os professores/as são muito eficientes e 

criativos nas suas dinâmicas de ensino. 
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NATAL PARA OS MIGRANTES DE CASCA - RS - BRASIL 
 

Com donativos dos LMS foram confeccionadas   

Cestas da Natal para os Imigrantes. 

Foi grande a alegria por parte de todos  

e também num momento próprio, realizou-se  

o Encontro de Confraternização Natalino. 
 

 

 

NOTÍCIAS DIVERSAS: 

 
1. Reunião da Coordenação com alguns membros da 

coordenação acompanhada de um delicioso suco de Butiá. 

 

2. Visita a um novo casal de 

LMS para uma explicação 

geral do Movimento dos LMS e entrega de 

material. 
 

3. Visita e acolhida a uma nova família Migrante 

com 5 filhos vinda do Pará . 
 

4. Celebração Eucarística com a presença de 

novos membros. 
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NÚCLEO PEREGRINOS DO PAI – PARAI - RS 
 

O Núcleo Peregrinos do Pai, Parai - RS pensando em receber as 

novas famílias que estavam chegando ao município buscou 

ampará-los através de doações de cestas básicas, roupas e 

móveis de acordo com cada necessidade para que dessa forma 

eles se sintam acolhidos. Os leigos são responsáveis pela liturgia 

da missa no 2° domingo do mês na Paróquia de São Brás, Parai-

RS, assim como realizaram encontros de formação visando 

saber um pouco mais sobre os novos contextos migratórios da 

região e país. Haveria uma integração entre as famílias dos 

migrantes/necessitados para sabermos um pouco sobre a 

realidade de cada uma e de que forma poderíamos 

assessorá-los. Como está chegando a Páscoa foi 

preparada uma campanha de arrecadações de doces, 

guloseimas as crianças dessas famílias... porém com 

essa pandemia que o mundo todo está enfrentando 

ocorreu que não foi possível dar sequência.   

Com isso o que podemos oferecer são as nossas 

orações, para que no meio desses desafios consigam 

superá-los, tenham saúde e nenhum mal lhes aconteça.  
 

 

 

NÚCLEO BOM SAMARITANO – BENTO GONÇALVES RS 

 
O Núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves, 

GIC, engajado na ajuda direta aos migrantes, 

refugiados e aos mais necessitados promoveu 

arrecadações de alimentos que foram destinados a 

casa do pão dos pobres da Paróquia Santo Antônio 

desta cidade. Auxiliamos ajudando as pessoas que 

precisam de móveis e utensílios de casa, quando 

surge a necessidade de algo fazemos a campanha de 

doação. Participamos da liturgia nas quinta-feira na 

Paróquia Santo Antônio, ajudamos na distribuição 

dos alimentos na casa do pão dos pobres e na 

visitação aos doentes do hospital da cidade (estes últimos estão suspensos temporariamente devido a 

pandemia do COVID-19 e a necessidade de quarentena).  
  

 

AUXILIO À FAMÍLIA HAITIANA 
 

Há alguns meses as leigas Giovana e Salete tem ajudado de modo especial uma família de haitianos que 

foi agraciado com a chegada de dois meninos gêmeos.  

 

Eles nasceram prematuros na metade de dezembro, mas desde antes as mesmas vinham 

auxiliando para encontrar os locais de exames e médicos; documentos para seu afastamento e psicológico 

afinal o casal já tinha uma filha de 5 anos, mas agora eram duas crianças juntas.  

 

Para alegria de todos nasceram antes do tempo e com pouco peso, mas ao longo dos dias na 

incubadora ganharam peso e depois de quase um mês foram para casa. As leigas vêm auxiliando a família 

desde a suas chegadas de modo especial com fraldas e leite em pó, também com rancho mensal pois 

mesmo com auxílio do governo houve problema em sua documentação e a mãe demorou para receber 

dinheiro. Além da visita quinzenal para lhe dar apoio psicológico e ajudá-la no que for necessário com 
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as crianças. Para nós está sendo muito gratificante poder ajudar e ver seus desenvolvimentos pois a cada 

dia estão maiores e mais aspectos, assim como nos diz o lema da Campanha da Fraternidade “ Viu, 

sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc.10; 33-34). 
 

Fotos retiradas na UTI Pediátrica do Hospital Tacchini no Natal de 2019. 

 

 
NÚCLEO DIVINA PROVIDÊNCIA – CAXIAS DO SUL – RS  

 

 

Reunião do Núcleo Divina Providência realizada em 

29.02.2020. Neste dia tivemos formação com o Leigo 

Isaias Pablo Klin Carlotto que desenvolveu a formação 

prevista para o encontro inicial do ano. Iniciou falando   

sobre a quaresma. Propos a reflexão sobre a proposta do 

Papa Francisco: “quinze simples atos de caridade, como 

manifestação concreta de amor”. 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 

 

Também apresentou o tema da Campanha da Fraternidade deste 

ano.  O tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e 

o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)”.  
Tratamos do planejamento das atividades para o ano de 2020.  
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MIGRANTES VENEZUELANOS 

 

 

O Núcleo arrecadoou alimentos, roupas 

para um grupo de migrantes 

venezuelanos.  
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NÚCLEO SÃO CARLOS BORROMEO – CURITIBA - PR 

 
As atividades deste ano do núcleo iniciaram no dia 04 de fevereiro, com a primeira reunião. Na ocasião 
ficou decidido que faremos duas reuniões extras no primeiro semestre para dar continuidade aos 
estudos do Estatuto, documentos da Igreja e notícias a respeito da situação migratória no Brasil e no 
mundo.  

Também decidimos continuar com a contribuição financeira mensal dos membros estipulada 
no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Além desta contribuição e da tradicional FESTA JUNINA na Escola 
ESI- São Carlos Borromeo, com nossa barraca de doces, pretendemos realizar outras atividades para 
angariar recursos para formação dos membros, para contribuir com o Conselho do Grupo e também 
para ajuda específica em algumas situações emergenciais com os migrantes e refugiados que 
auxiliamos.  

 
 A parceria com o PROJETO SOL CIDADÃO continua, tanto com a colaboração presencial no dia 

em que são feitos e vendidos os pães - sempre que possível - e em outras atividades desenvolvidas 
com os migrantes  promovidas pelo Projeto, como em doação de alimentos, roupas e até móveis que 
os membros do Núcleo recebem e repassam ao PROJETO, para depois então serem oferecidos às 
famílias migrantes cadastradas pelo mesmo. 

 
Com a participação das leigas Maria Salete Krauss e Fátima Domingas Viccari na coordenação 

da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba, fez-se necessário readequar nossas atividades, 
para podermos “dar conta” de todas as demandas. O que tem ficado muito claro para nós, enquanto 
Núcleo, é o quanto é importante e valiosa a “rede” de solidariedade e apoio que formamos e o quanto 
ela se estende a cada dia, permitindo que possamos dar visibilidade ao Movimento LMS, à nossa missão 
e ajuda aos migrantes e refugiados. 

 
Outra importante parceria que nos alegra imensamente foi a que se estabeleceu com a Pastoral 

da Escola ESI-São Carlos Borromeo. Através da Direção da 
Escola, do Professor Ademir, responsável pela Pastoral da 
Escola e todo o apoio da Irmã Elizete Beie, Assistente do Núcleo, 
conseguimos ajudar muito mais famílias migrantes e refugiadas 
– com as doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza 
arrecadados na escola - e também demonstrar aos pais, alunos 
e professores da Escola, a ação e missão dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos. 
 
A seguir atividades desenvolvidas nesses 3 primeiros meses 
do ano: 

 

 Grupo Nossa Senhora Aparecida 
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Dia 07 de fevereiro participação em atividade promovida pelo 
Projeto Sol Cidadão, que objetivou reunir os migrantes e refugiados 
para cadastro nas diversas modalidades de cursos e serviços 
oferecidos. 

 
     Com a colaboração da LMS Patrícia Rigon 
Vasconcelos conseguimos ajudar  os filhos da 
Elisiane, Cauane e Júnior, com o material 
escolar que precisavam. Elisiane é brasileira. 
Viveu alguns anos fora do país e seus filhos 
são cidadãos suiços. Uma pessoa muito batalhadora, com muita 
vontade de vencer, mas enfrenta dificuldades no momento. 
Patrícia mobilizou vizinhos e amigos, na cidade de Campo Largo, 
onde reside e conseguiu, além do material escolar, mochilas e 
tênis para as crianças.                          

 
 
 

Recebemos em doação, no início do mês de 
março, de uma grande amiga colaboradora 
que se chama NEUSI, uma geladeira em 
excelente estado, que, com a ajuda 
carinhosa do Sr. Carlos, foi transportada até 
a residência de um casal venezuelano, 
indicado pelo Projeto Sol Cidadão. Alegria 
geral: de quem doou, de quem intermediou 
e de quem recebeu. Louvado seja DEUS! 

 
 

No dia 10 de fevereiro a família venezuelana de 
dona Hortência, mãe de Clara, teve uma triste 
surpresa. A janela da casa onde moravam foi 
arrombada, em pleno meio-dia, enquanto 
estavam no CRAS para efetuar seus cadastros. Os 
ladrões levaram o botijão de gás, inalador da dona 
Hortência e alimentos que eles haviam recebido. 
A responsável pelo Projeto Sol Cidadão entrou em 
contato conosco avisando o ocorrido e no dia 11 
providenciamos a reposição do botijão de gás à 
família, que ficou muito agradecida. Também 
conseguimos, através da Pastoral do Migrante, 
repor o inalador para a dona Hortência. 
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Participação, dia 02 de março, em reunião do Projeto Sol Cidadão, para organizar turmas para 
as aulas de português para venezuelanos e haitianos.  

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No dia 20 de março recebemos da Pastoral da Escola Esi-São 
Carlos Borromeo, leite e bolachas que foram entregues pelos 
alunos na campanha de Páscoa, realizada na escola.  Parte 

das doações foram entregues à 
responsável pelo Projeto Sol Cidadão, a sra. 

Fátima, para auxiliar as 
famílias cadastradas. A 
outra parte foi distribuída para migrantes que já 
convivemos e estabelecemos uma proximidade 
maior, auxiliando-os sempre que necessário.  
 
 

Grande alegria em poder ajudar a nossa amiga Julie, 

com a doação de pia com armário e guarda-roupa! 

Julie mudou de residência e precisava desses móveis 

para organizar sua casa. Com a ajuda da rede 

solidária, conseguimos o que ela precisava e 

entregamos no dia 13 de março. Nem precisa dizer 

que ela ficou imensamente grata e feliz! 
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No dia 07 de março realizamos o primeiro bazar do ano. Recebemos uma grande doação 
de roupas e calçados, principalmente. Tivemos a ajuda de nossos amigos venezuelanos, 
o José e a Zoraida, que ficaram conosco o dia todo e muito nos auxiliaram. Também 
nossa amiga Claudet, haitiana, colaborou conosco no dia anterior. Dona Francisca, de 
camiseta preta, na foto acima, à direita, tem sido uma grande referência de apoio aos 
migrantes no bairro. Costureira, atende muitos migrantes e sempre está atenta às suas 
necessidades. Está na nossa “rede” solidária. 

 
Dona Edith (LMS) e Zoraida (venezuelana/amiga) Ao fundo,  
José (venezuelano/amigo) 

 
Atividades pela Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 5 de fevereiro reunião na Cáritas Paraná. Para restabelecer a Rede de Apoio ao migrantes e 
refugiados. Participação de representantes da FAS(Fundação Ação Social), do ACNUR, da União 
Europeia, Cáritas Suiça, SEJU, PUC, CEIM e outros. 
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A Pastoral do Migrante promoveu, no dia 15 de 
fevereiro, um primeiro encontro arquidiocesano, 
convidando representantes das paróquias para 
partilharem se realizam – e quais são – ações 
direcionadas a migrantes e refugiados. Foi um 
momento importante para termos uma ideia do que 
tem sido realizado individualmente pelas paróquias 
e também para pensarmos em como integrar todas 
essas ações objetivando melhorar os serviços 
prestados a esses irmãos(ãs). 
 
 
 

Reunião com o Bispo responsável pelas Pastorais 
Sociais da Arquidiocese, Dom Francisco. Com a 
coordenação da Pastoral do Migrante e representantes 
da Cáritas Paraná. Para definir a sequência da ação da 
Pastoral, acolher o Pe. Gerard, cs, que chegou 
recentemente do Haiti e que desempenhará a função 
de Assessor da Pastoral.   
 

Fátima D. Viccari 
 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO  DO GRUPO NOSSA SENHORA APARECIDA 
 

O Conselho do Grupo Nossa Senhora Aparecida 

reuniu-se no dia 07 de Março no Colégio São José em 

Santo André, contando com a presença dos 

conselheiros Antonio Caetano Caltabiano, Mauro 

Paiva e Helena Paiva. 

 

Estiveram também presentes as Irmãs Rosa 

Martins Assistente do Grupo e Sueli Nardin Assistente 

do Núcleo de Santo André. 

 

 

A reunião foi para planejamento do ano 

2020. Marcamos as reuniões do Conselho; um 

encontro de formação e uma jornada 

Scalabriniana com locais ainda indefinidos. 
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MENSAGEM DE PÁSCOA 

 

 

 

A resistência humana à “Boa Nova” desencadeia a dramática condenação do 

“Justo”. 

 

Todo o Evangelho foi submetido à acusação.  

O modo de Jesus compreender e sinalizar o Reino não cabia no enquadramento das 

leis.  

O novo rosto de Deus que Ele revelava confundia radicalmente quem submetia  

Deus para justificar sua vida e sua práticas.  

Assim, a condição de Jesus na cruz, tornou-se a mais terrível que se possa imaginar.  

Ali se confirmou o abismo de contradições a que o ser humano possa chegar, mas, 

ao mesmo tempo até onde chega o amor de Deus por nós.  
 

Deus está lá onde não poderia estar, mas onde nós precisamos tanto que esteja. 

 

FELIZ PÁSCOA! 

 
Antonio Caetano Caltabiano 

Coordenador do Grupo Nossa Senhora Aparecida. 
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 Grupo São Rafael  
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Reciban un cordial saludo del grupo de LMS Madre Assunta, Tijuana. 

1. En el mes de febrero se hizo una celebración a Madre Adelia por su 
cumpleaños, donde mujeres y niños migrantes se reunieron para 
agradecer tanta dedicación y esfuerzo que ha brindado a la 
comunidad migrante.  

2. Los niños del albergue Madre Assunta realizaron un pequeño 
espectáculo para que Madre Adelia disfrutara su día al 
máximo, todo esto en forma de agradecimiento. 

3. Al igual que el grupo de LMS celebraron con una comida a 
Madre Adelia donde ademas tuvieron platicas sobre 
proyectos. 

4. Madre Adelia en conjunto con algunos Laicos se dan a la 
tarea día con día de entregar alimento a personas en 
situación de calle, que en su mayoría son migrantes. 

5. Por el día del amor y de la amistad el grupo de Laicos se dio 
a la tarea de realizar algunas actividades para recaudar 
fondos y seguir adelante con los proyectos. 

6. El enseñar a los niños y niñas es una tarea esencial en el albergue. pues se 
pretender reforzar los valores y su aprendizaje. 

7. Algunos niños y niñas asisten a la escuela publica por las mañanas y por 
las tardes se les ayuda a realizar sus tarea supervisados por la maestra 
Rosario. 

Sin mas que decir, enviamos saludos desde Tijuana, Baja California, esperando 
que se encuentren con salud y motivación ante estos días difíciles, 
Bendiciones. 
 

 

 

 

 Grupo Madre Asunta    
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Per questo primo trimestre del 2020 il Gruppo S. Giuseppe non sarà in grado di raccontarvi nulla delle 

sue attività fra/per/con i migranti. Non abbiamo potuto fare neanche l’assemblea che era prevista per 

fine marzo a Siracusa. 

Il COVID_19 ha impedito già da febbraio ( per alcune zone dell’Italia) e da marzo per l’intero Paese 

di svolgere qualsiasi attività. 
 

Isolamento sociale-distanziamento, igienizzazione e sanificazione, chiusura di tutte le attività non 

ritenute essenziali, chiusura delle scuole e delle università, vietati i congressi e tutte le forme di 

assembramento comprese le funzioni religiose e i funerali, riduzione drastica di tutti i voli e dei trasporti 

ferroviari. Sono queste le parole d’ordine e le regole si fanno sempre più restrittive. I numeri dei contagi, 

degli ammalati e purtroppo dei decessi sono cresciuti a vista d’occhio e si fanno sempre più grossi. 

L’Italia è in ginocchio.  
 

Anche i migranti, se pur fra mille difficoltà devono sottostare a queste regole per il bene di tutti. Alcuni 

stanno anche contribuendo fattivamente nelle loro comunità con quel che possono. 

Ringraziamo la telefonia e i social, a volte tanto bisfrattati, perché grazie ad essi è possibile mantenere 

un minimo di contatti con i nostri migranti. 

E’ per questo che abbiamo voluto inviarvi solo le foto di quello che stiamo vivendo perché siano anche 

da monito a chi è ancora lontano da questo pericolo. 

 

   
dati covid italia diffusione 19 marzo italia 

  
 

controlli ambulanza virus 

 
 

 

infermieri disperazione operatori infermieri muoiono 

 
  

infermieri militari operatori sanitari in ansia mascherine scarseggiano 

 
  

terapia intensiva terapia intensiva terapia intensiva 

 Gruppo San Giuseppe  
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chiese chiuse papa piazza del vaticano vuota 

  
 

Roma vuota Milano vuota Venezia vuota 

 
  

Siracusa vuota Stai a casa Firenze vuota 

  
 

Bergamo emergenza feretri Bergamo i militari portano i feretri in 
altre città per lo smaltimento 

Piacenza emergenza feretri 

 
  

Napoli vuota L’Italia reagisce L’Italia canta dai balconi 
 
 

 
 

Gli sbarchi continuano nonostante la 
pandemia 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I migranti collaborano.  
C’è chi cuce le mascherine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti voi come messaggio di speranza la foto di Mercy appena nata il 19/03/2020 proprio 

nel mezzo della bufera COVID_19. Lei è la figlia di Agata e Frederic la cui famiglia è sotto 

la nostra ala protettrice del Nucleo S. Lucia Siracusa. 
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La preghiera ci tenga uniti e ci fortifichi. 

La speranza  

Se sei nella sofferenza o nella malattia, non abbatterti ! 

Reagisci con pazienza, con tenacia e con amore verso di te, 

nella certezza che non siamo mai soli nel dolore. 

C’è sempre qualcuno che ci ama e ci è vicino. 

E vivi questo momento nella preghiera e nella speranza, 

perché il Signore è innamorato di te ! 

( Ruggero Papini) 

 

La mano di Cristo 

Sull’alto 

della croce 

Egli alzò 

la sua mano morente 

e benedì tutto il mondo.  

 

Dal Cielo 

discese il perdono 

e la terra assaporò 

il Suo immenso 

e purissimo amore. 

( Silvana Pagella) 

La carità con cui Giuseppe di Arimatea si incarica di calare il corpo di Gesù dalla Croce, e poi anche di 
procurare una tomba, ci fa pensare a quelli che stanno curando i malati di Covid _19 , lottando con i 
mezzi disponibili. Purtroppo alcuni, troppi, non si salvano e i loro corpi vengono adagiati non tra le 
braccia della Madre, ma in bare solitarie.  

Ecco, il grande dolore di Maria trova la sua espressione nell'abbraccio del corpo dell'amatissimo 
Figlio. Altre madri oggi non possono. Chiediamo a Lei di consolare coloro che subiscono perdite così 
tragiche; e a Lui chiediamo che faccia sì che, come la sua morte è sfociata nella resurrezione, anche 
queste morti portino ad una vera rinascita dell'umanità. Doni la forza a tutti quegli operatori sanitari 
trasformati in Angeli che accompagnano al trapasso coloro che assistono e si sostituiscono ai loro 
familiari dando loro conforto e rassegnazione. La Croce di Cristo è sostenuta da tutti loro.  

Amen  

 

Proseguiamo la strada nella fede, nella speranza e uniti, interconnessi, specialmente per mezzo della 

preghiera, come dice il Beato Giovanni Battista Scalabrini: 

“La preghiera è la luce, il calore, il nutrimento, il conforto, la vita dell’anima umana. 

L’anima soffre e vien meno se non respira quest’aria di cielo”.  

(Scalabrini, Lettera Pastorale ,16.2.1905) 

 
 

 

 

 

Meditazione e preghiera del Nucleo Reggio Calabria 
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Obra de: Raúl Berzosa – Málaga  - España  
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 Grupo Laicos Misión Scalabriniana Colombia    
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BEM-AVENTURADA  

ASSUNTA MARCHETTI 

 
Dois fragmentos sobre o testemunho de 
vida de Assunta Marchetti nos ajudam a 

alimentar a nossa fé, esperança e caridade 

em tempos de Pandemia.  
“Chegando em São Paulo, enfrentou o insano 

trabalho de cuidar de centenas de órfãos, gestantes, 

imigrantes afetados pela cólera, difteria, etc.” 

 
“Quando trabalhava nos hospitais, não tinha um 

instante de descanso, pois os doentes sempre a 

queriam por perto, seja para dizer-lhes uma boa 

palavra, seja para curar suas feridas. Dormia ao lado 
dos indigentes, para atendê-los a toda hora. A 

religião, para ela, era o serviço ao pobre: servia-o como 

se servisse a Cristo em pessoa. Com a mesma solicitude com que se dirigia à 

capela para rezar, dirigia-se ao pobre para servi-lo, pois o Cristo presente na 
Eucaristia era o mesmo presente nos sofredores.” 

Hoje somos convidados a assumir a missão scalabriniana nesse 

contexto de grandes desafios a exemplo de Assunta Marchetti.  

 
Oração  

 
Ó Deus, que fizestes resplandecer a Vossa Santidade na 

vida simples e humilde da Bem-aventurada Assunta 

Marchetti no decorrer de sua vida  missionária, entre os 
órfãos, os doentes e os migrantes, vos pedimos, 

humildemente, que por sua intercessão, brilhe sobre nós  a 
claridade de vossa luz, para que em tudo façamos a vossa 

vontade no serviço aos migrantes mais necessitados. 
 

Concedei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo, a graça de 
sua canonização, enquanto suplicamos para que ela nos 

alcance de Vós, a graça que tanto necessitamos. Por Jesus 
Cristo, nosso Senhor, Amém. 



50 

 

 

 

 

Movimento Laici Missionari Scalabriniani 
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