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JESUS RESSUSCITADO: 
O elemento central é Jesus, imagem que evoca 

o anúncio do grande Jubileu como o ano da gra-
ça do Senhor (Lc 4,18), um tempo de libertação 
e salvação para os mais vulneráveis da socieda-
de, especialmente os migrantes, com os quais o 
próprio Jesus se identifica e enaltece a abertura 
às verdades do reino (Lc 4,25-27). A imagem de 
Jesus é igualmente uma prefiguração do Cristo 
ressuscitado, conforme a cruz congregacional, 
expressão do amor incondicional de Deus. Seus 
braços abertos acolhem a humanidade num sen-

tido de reerguimento e certeza de vitória. Seus 
pés estão em destaque, relembrando sua vida 
de migração, e seu estar sempre a caminho, des-
de seu nascimento numa família de migrantes e 
ameaçados, até seus últimos passos neste mun-
do, na sua “via crucis” de injustiças que culmi-
nou na sua morte, da qual saiu Vivo e Vitorioso.

PESSOAS COM OS BRAÇOS ERGUIDOS 
E CAMINHANDO: 

Retrata o cumprimento do jubileu bíblico, 
como um tempo de restauração, perdão, retor-

125 ANOS de 
fundação da 
Congregação das 
Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeo 
Scalabrinianas

A abertura deste sexênio nos presenteia com um grande evento congregacio-
nal: a celebração do Jubileu dos 125 anos de fundação da Congregação das 
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo - Scalabrinianas, a qual nos 
ajudará a fortalecer a comunhão no espírito scalabriniano, buscando res-

gatar os valores presentes em nossa história vivida no percurso destes anos, possi-
bilitando um renovado impulso missionário, para assim celebrarmos com gratidão 
e ação de graças a Deus a existência de nossa Congregação, na fidelidade ao Carisma 
Scalabriniano, no serviço evangélico e missionário aos migrantes e refugiados.

Com alegria apresentamos a logomarca comemorativa do jubileu dos 125 anos 
de fundação da Congregação, de autoria de Anderson Augusto Souza Pereira. Apre-
sentamos também a explicação dos elementos que a compõe, feita pelo autor com a 
colaboração de Ir. Elizangela Chaves Dias, mscs.
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outros animais emigram durante o inverno de 
suas vidas, procurando um lugar onde possam 
encontrar comida; as sementes das plantas 
também emigram nas asas do vento, no bico dos 
pássaros; o pólen das flores emigra de uma flor 
para outra transportadas por algum inseto; no 
sistema solar os planetas estão em constante 
migração, ou seja, em movimento. Nas sementes 
e nas aves entende-se representar a migração 
como a lógica da vida e garantia de sobrevivên-
cia das espécies, mas também de suas mudan-
ças, reproduções, adaptações e evoluções. Por 
isso, o jubileu é a celebração deste sonho de li-
berdade, de um mundo sem fronteiras em sinto-
nia com a lógica da vida.

125 – MSCS:
Do lado esquerdo de Jesus, junto ao seu cora-

ção, como discípulas e discípulos amados, se ce-
lebra os 125 anos de amor/serviço em espírito 

de gratidão por todas e todos que se 
fizeram terra fértil em toda 

esta história.

CORES:
A cor predominante é o dourado 

em suas variações, como símbolo de festa 
deste jubileu. Junto a ele e de forma su-
til, cores variadas representam a uni-
versalidade da Missão Scalabri niana, 

na sua di-
versidade 
cultural e 

étnica. Des-
taque para o fe-

minino em tons de li-
lás, e da esperança, em 

tons de verde. 

TIPOLOGIA
Abaixo e como “chão” para os pés de 

Jesus, a frase “A Serviço dos Migrantes e 
Refugiados” reforça o sentido e signifi-

cado de todo o conjunto e dá uma base 
de sustentação para a obra. A Fonte escolhida 
foi LITHOS PRO REGULAR, pela sua simplici-
dade e elegância, ao mesmo tempo.

no ao seio da família e da terra natal, tempo 
de experimentar em plenitude a liberdade e a 
gratidão a Deus, que promete e cumpre suas 
promessas (Lv 25,1-55, Lc 4,18). As linhas que 
compõem seu corpo, perpassam todas as ima-
gens como sinal da presença: “Ele está no meio 
de nós”, nos animando e encorajando. Como sua 
mãe Maria em seu Magnificat, eleva os pobres e 
humilhados. Como em Êxodo 3,7s ouve o clamor 
de seu povo e desce para reconduzi-los a uma ter-
ra de libertação. Como em Fil 2,7 se esvazia de 
si mesmo, da sua condição divina e se faz huma-
nidade vulnerável e frágil no corpo migrante e 
errante de milhares de famílias sem teto, sem-
terra, refugiados, despossuídos e abandonados 
pelos sistemas opressores. Em seu espírito soli-
dário o povo se une e um novo caminho se abre. 
Os braços erguidos são a certeza da vitória, de 
um povo pleno de dignidade e direitos conquis-
tados, vivenciando o Amor nas estruturas da 
sociedade.

MÃOS:
Duas mãos sustentam todo 

o conjunto. Representam as 
Missionárias Sca-
labrinianas e lei-
gos que, juntos ao 
Coração de Jesus, 
vivem sua espiritu-
alidade e missão. Es-
tão na base, enrai-
zadas na realidade 
de tantos tipos de 
muros, assumindo 
o desafio de liberta-
ção e vida, sobretu-
do junto aos sem teto, 
sem-terra, migrantes e 
refugiados.

PÁSSAROS E SEMENTES: 
“Migram as sementes nas asas dos ven-

tos” ... Assim, todos os que se libertam se 
tornam sementes para as futuras gerações. 
As sementes e os pássaros evocam a mi-
gração como movimento sem fronteiras, 
como dinamismo conatural à lógica e ao 
dinamismo da vida. Os pássaros e muitos 
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1. Anunciai – CIVCSVA, n. 28

A alegria de seguir
Jesus Cristo
O documento final do XIV Capítulo Geral, 

sabiamente nos exorta: “Na Congrega-
ção todas as Irmãs Scalabrinianas são 
interpeladas a serem mediadoras de um 

anúncio vocacional autêntico, criativo e eficaz, e 
comprometidas em despertar vocações para o 
serviço na Igreja e à humanidade. Por isso, esta 
tarefa é de responsabilidade de todas e, juntas, 
precisamos solidificar, pessoalmente e em comu-
nidade, a cultura vocacional”. 

Diante das reflexões realizadas durante o XIV 
Capítulo Geral e do desejo expresso pelas Irmãs 
da Congregação, assumimos a animação voca-
cional como prioridade máxima deste sexênio, 
para a qual iremos empenhar nossas melhores 
forças em todos os níveis, para o crescimento da 
Congregação e da missão, incrementando novas 
iniciativas, atividades e programas, de modo 
bem articulado, nos diferentes âmbitos e espa-
ços de nossa atuação missionária scalabriniana.

Vocação é um dom recebido de Deus e deve 
se expandir e “explodir” em um hino de alegria 
pascal, de gratidão no espírito do Magnificat (cfr. 
Lc 1,46). Como consagradas para a missão com 
os migrantes e refugiados, somos chamadas a 
ser testemunhas da esperança e da misericórdia 
de Deus através da acolhida, proteção, promo-
ção e integração. 

Neste ano de celebração dos 125 anos de 
fundação da Congregação, somos convidadas 

a renovar a nossa consagração religiosa, na ale-
gria de seguir Jesus Cristo, confirmadas na es-
perança de que a beleza da vivência de nossa 
vocação religiosa como Irmãs Missionárias de 
São Carlos Borromeo Scalabrinianas, nos torna 
pessoas felizes que atraem novas vocações, um 
sinal para o mundo e uma força atrativa que leve 
a crer em Cristo1.

Com o coração repleto de gratidão a Deus, 
acolhemos com alegria e júbilo as jovens: aspi-
rantes, postulantes, noviças e Irmãs junioris-
tas, que se encontram em nossas comunidades 
formativas, em processo formativo, as quais são 
para a Congregação, um lindo dom, benção e si-
nal visível do amor misericordioso e gratuito de 
Deus para conosco, neste ano jubilar em que ce-
lebramos a fidelidade e a bondade de Deus, pre-
sente em nossa história.

A beleza e a riqueza cultural, que estas jovens 
e Irmãs, trazem consigo, e que podemos cons-
tatar nos diferentes rostos, enriquecem e embe-
lezam a nossa Congregação, neste processo de 
internacionalidade e interculturalidade, num 
caminho de comunhão e de celebração da di-
versidade como dom, em vista do crescimento 
de nossa missão na Igreja, no serviço evangélico 
e missionário aos migrantes e refugiados. Por 
tudo rendemos graças a Deus!
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Ir. Cristina de Souza Santos e aspirante

Ir. Rita de Cassia Luiz 
e aspirantes 

 Leiny Daniela Albarracin 
(Colombiana)

Bogotá - Colômbia

Amanda Vitoria Silva 
(Brasileira)

Elisangela Ramos de Santana 
(Brasileira)

Brasília - DF
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Ir. Carmen Lucia Pereira e aspirante

Ir. Rozeli de Oliveira e aspirante

Arminda Dolicia Primeiro 
(Angolana)

Luanda - Angola

Fortaleza - CE

Ana Flavia da Silva (Brasileira)
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Ramona Vázquez Pavón 
(Paraguaia)

Luz Aurora Gonzalez Sanabria 
(Paraguaia)

Oktaviana Meo 
(Indonesiana)

Paraguai

Sr. Maria Martini Azi Una e aspirante

Emilinda Taek 
(Indonesiana)

Ir. Rosinei Kuffel Gabriel e aspirantes

Maumere - Indonésia

Newsletter Humilitas • Junho 2020 7

As
pi

ra
nt

es



Ir. Etra Luana Modica e aspirante

Ir. Malgarida Cericato e aspirantes

Roma - Itália

Passo Fundo - RS

 Pietra Scorsatto (Brasileira) 

Angelica Caovila Bury 
(Brasileira)

Monica Leticia 
Tozzi (Argentina)
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Nzuzi Dorcancia Pascoal 
Alvaro (Angolana)

Doroteia Falaka (Angolana) Maria Matuta Vieira 
(Angolana)

Martina Chambula Sandumbo 
Amaral (Angolana)

Rita Catumbela Catito 
(Angolana)

Teresa Agostinho Pedro 
(Angolana)

Maria Eugénia da Costa 
Silvestre (Angolana)

Ir. Larissa M. G. Jara e aspirantes

Uije - Angola

Newsletter Humilitas • Junho 2020 9

As
pi

ra
nt

es



Ir. Rozeli de Oliveira e postulante

Benigia Ramos 
2º ano Postulantado

Bernadeta Efi 
2º ano Postulantado

Honisantia Seso 
2º ano Postulantado

Sr. Maria Grace Lovendino Mirabel  
e postulantes

Yasinta Carbini Murni - 1º 
ano Postulantado

Yustina Atiana Pa'a Kolin
1º ano Postulantado

Yustina Avila Mau 
2º ano Postulantado

Maumere - Indonésia

Luanda - 
Angola

Zeferina Madalena 
Afonso (Angolana)

Maria Elfiana Agusta Mau
1º ano Postulantado
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Ir. Noemie Enalpe Digo e noviça 

Cecilia Lizbeth Razo  
Nunez - 1º ano (Mexicana)

Mayra Eva Melgar Lopez 
1º ano (Mexicana)

Yulita Ermiana Jedho 
1º ano (Indonesiana)

Osinta Avila Nalu 
2º ano (Indonesiana)

Sr. Maria Manuela Cabral 
Amaral e noviças

Ervina Mole - 1º ano 
(Indonesiana)

Melrose Park, IL - USA

Delegação na Ásia

Yus Maria Ito  
(Indonesiana)
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Ana Gabriela Caceres  
Romero - 1º ano (Paraguaia)

Joanete Tibola - 2º ano (Brasileira)

Estefania Pedro Bartolomeu 
1º ano (Moçambicana)

Isaura Inacio Manjate 
1º ano (Moçambicana)

Patrizia Altomare Bongo - 2º ano (Italiana)

Ir. Elza Ferreira de Souza e noviças

São Paulo - SP
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Sr. Cheezer Jane Powao 
(Filipina)

Sr. Stephanie Estorpe 
(Filipina)

Sr.Marcedita P. Saboga-a 
(Filipina)

Sr. Maria Martini Azi 
Una (Indonesiana)

Sr. Angelina Tupen 
(Indonesiana)

Ir. Lilly Pushpam (Indiana)

Ir. Antony Mary 
(Indiana)

Ir. Mary Grace Parayakattil 
George (Indiana)

Ir. Stella Twinkle Devasy 
(Indiana)

Delegação 
na Ásia

Sr. Yuliana Yasmin 
Bere (Indonesiana)

Ir. Nithya Raj (Indiana)

Sr. Melanie Grace Doloriel Illana 
(responsável) e junioristas
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Da esquerda para a direita: 
Ir. Goreth Batista Ferreira,  
Ir. Érica Ortiz Borges da Silva, 
Ir. Neusa Estevan, Ir. Analita 
Candaten (responsável),  
Ir. Dora Elena Suaza Arenas,  
Ir. Kleise Rostirolla,  
Ir. Vitorinha Bernardino 
Albuquerque,  
Ir. Johanna Ortiz Zuñiga

Província Nossa Senhora de Fátima

Ir. Maria Angelica 
Responsável

Ir. Katarina Gengu  
(Indonesiana)

Ir. YadiraLizeth Cano Haro 
(Mexicana)

Província Maria,  
Mãe dos Migrantes

 São Paulo - BR
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Testemunhando a alegria de seguir 
Jesus Cristo, no mês de março pró-
ximo passado, as Irmãs Erica Ortiz 
Borges da Silva e Kleise Rostirolla 

professaram perpetuamente os votos de 
Castidade Pobreza e Obediência, em nossa 
Congregação, consagrando-se definitiva-
mente ao Senhor, como Irmã Missionária 
Scalabriniana, no serviço evangélico e mis-
sionário aos migrantes e refugiados.

A celebração Eucarística da profissão 
perpétua de Ir. Erica aconteceu no dia 01 

Profissão Perpétua  
Ir. Kleise Rostirolla

Profissão Perpétua  
Ir. Erica Ortiz Borges da Silva

de março de 2020, na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Várzea Grande, 
MT, Brasil.

A celebração Eucarística da profis-
são perpétua de Ir. Kleise aconteceu no 
dia 15 de março de 2020, na Paróquia 
Imaculada Conceição, em Getúlio Var-
gas, RS, Brasil.

Foram celebrações ricas de comunhão e 
esperança, com a participação viva e alegre 
de muitas Irmãs, padres, leigos, familiares 
e amigos. 
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Documento final e  
Decisões e Disposições do
XIV Capítulo Geral

a convicção de que precisamos 
continuar a fazer caminho junto 
com os migrantes e refugiados, 
indo ao encontro dos mesmos, lu-
gar teológico para cada Irmã Mis-
sionária Scalabriniana. 

Animadas, portanto, pela es-
perança evangélica e pela força 
missionária, é nosso desejo que 
este documento nos ajude a vi-
ver a obediência no caminho, a 
castidade no amor, e a pobreza 
na busca da justiça e do sentido 
de pertença à casa comum. Com 
alegria e disposição renovada 
acolhamos, portanto, este Do-
cumento Capitular, tornando-o 
dinâmico, operativo e assumindo
-o como processo de crescimen-

to pessoal e comunitário, a fim que o mesmo 
possa impregnar todas as nossas atividades e 
programas, e comunicar ao mundo a beleza da 
consagração e missão na Igre-
ja, no serviço evangélico e 
missionário aos migran-
tes e refugiados.

Com alegria estamos divulgando à toda 
a Congregação o Documento final e as 
Decisões e Disposições do XIV Capítu-
lo Geral, contendo as linhas gerais que 

irão pautar o caminho a ser percorrido durante 
este sexênio 2019-2025, e cujo material, gradati-
vamente está chegando em nossas comunidades.

O XIV Capítulo Geral encontrou sua inspira-
ção no texto bíblico de Miquéias 6,8: “Ca-
minha humildemente com o 
teu Deus”, e teve como tema: 
“Consagradas para a missão 
com os migrantes e refugia-
dos”, cuja indicação progra-
mática motiva a uma experiên-
cia mais profunda do chamado a 
uma vocação específica na Igreja 
como Irmãs Missionárias de São 
Carlos Borromeo-Scalabrinianas. 
E, ao mesmo tempo, reaviva em nós 
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Solidariedade e criatividade em 
tempos de pandemia do Covid-19

O Projeto “Chaire Gynai” – Bem-vinda, 
mulher! Solicitado pelo Papa Francis-
co à Congregação das Irmãs Missioná-
rias de São Carlos Borromeo- Scalabri-

nianas, destinado às mulheres refugiadas com 
crianças e às mulheres migrantes que estão em 
situação de vulnerabilidade, em Roma, Itália, já 
está há mais de um ano em execução.

No momento, o projeto acolhe trinta mulhe-
res migrantes e refugiadas com filhos menores 
de idade, provenientes da Síria, Nigéria, Uganda, 
Senegal, República Democrática do Congo, Ca-
marões, Etiópia e Índia.

As mulheres e crianças são acompanhadas 
com o objetivo de construírem seus projetos 
pessoais de autonomia, considerando os recur-
sos, experiências e habilidades de cada uma, 
tendo em vista sua integração no trabalho e in-

clusão social. Todo o processo é encaminhado 
para que sejam protagonistas de suas vidas.

De maneira específica neste momento de 
pandemia, manifestam medo e preocupação e 
vislumbram um futuro incerto, porque depois 
de abandonarem seus países, deixarem suas fa-
mílias, fugirem de guerras, violência e pobreza, 

se encontram desempregadas. No en-
tanto, a equipe de coordenação do pro-
jeto continua acompanhando cada uma 
na busca de soluções, remodelando e 
fortalecendo os projetos de autonomia, 
buscando treinamentos para a reinte-
gração no mercado de trabalho, daque-
las mulheres cujo setor de emprego 
entrou em crise, e também procurando 
inseri-las em estágios voltados para um 
contrato de trabalho.

Se, por um lado, a pandemia está 
criando para essas mulheres problemas 
como o desemprego, por outro lado, a 
oportunidade de estar mais tempo jun-
tas está favorecendo uma atmosfera de 
solidariedade, criatividade e desenvol-
vendo novas aptidões, como é o caso da 
troca de saberes na oficina de produção 
de máscaras. Essa produção já foi solici-
tada por duas instituições parceiras.

Projeto
Chaire Gynai N
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Irmãs Assistentes dos Grupos refletem sobre a caminhada 
junto ao Movimento

Partilhar a caminhada e refletir sobre os 
desafios a partir do contexto da pande-
mia do COVID-19 que afeta o mundo, este 
foi o objetivo do encontro (Zoom) das 13 

Irmãs Missionárias Scalabrinianas Assistentes 
dos Grupos do Movimento Leigos Missionários 
Scalabrinianos, realizado em 28 de abril. A reu-
nião convocada e coordenada pela Irmã Janete 
Aparecida Ferreira, Animadora Geral do Apos-
tolado e Assistente Geral do Movimento, contou 
com a participação de Irmãs que acompanham 
o Movimento no México, Honduras, Colômbia, 
Bolívia, República Dominicana, Espanha, Itália e 
das regiões sul, sudeste e norte do Brasil.

Além de partilharem a caminhada do Movi-
mento Leigos Missionários Scalabrinianos que 
conta com cerca de 300 membros, entre aqueles 
que já fizeram o compromisso e aqueles que es-
tão no início do processo de formação, as Irmãs 
refletiram sobre os desafios e perspectivas do 

acompanhamento ao Movimento. Des-
tacam a necessidade de aprofundar o 
tema sobre liderança e motivação, para 
que os Leigos possam cada vez mais se-
rem protagonistas da sua própria histó-
ria e vocação.

Durante o encontro dialogaram e 
refletiram à luz dos Estatutos do Movi-
mento, sobre as competências da Irmã 
MSCS Assistente, destacando que sua missão é 
zelar pela fidelidade do Movimento ao Carisma 
Scalabriniana, no serviço evangélico e missioná-
rio aos migrantes e refugiados, além de apoiar 
na formação da espiritualidade Scalabriniana, 
acompanhar e animar o processo, principal-
mente no início da formação dos núcleos

Apontam também perspectivas de futuro 
promissor no interno do Movimento e na sua 
missão junto aos migrantes e refugiados. Todos 
os grupos LMS têm procurado organizar plane-

jamentos anuais 
ou trienais que 
primem pela for-
mação dos mem-
bros sempre fo-
cados na missão. 
E também, muitos 
são os núcleos as-
síduos no serviço 
de atenção e pro-
teção aos migran-
tes e refugiados, 
também neste 
contexto da pan-
demia. 

Movimento Leigos 
Missionários
Scalabrinianos
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O Serviço Itinerante se organiza para seguir apoiando os 
migrantes e refugiados em situação de emergência

O Serviço Itinerante das Irmãs Missioná-
rias Scalabrinianas é um projeto espe-
cífico da ação da Congregação, que visa 
assegurar uma presença temporária 

junto aos migrantes e refugiados, em situações 
de emergências. O objetivo deste serviço é o de 
contribuir para que os migrantes e refugiados, 
em situações de emergência, tenham respeitada 
sua dignidade, para que possam ter perspecti-
vas de vida e esperança de um futuro melhor.

Assim sendo, com o objetivo de realizar uma 
missão articulada com a Província Maria, Mãe 
dos Migrantes e fortalecer o acompanhamento 
aos migrantes venezuelanos na região, com a 
presença de Irmãs inscritas no SI, nos dias 30 de 
abril e 12 de maio de 2020 reuniram-se em vi-
deoconferência a coordenadora geral do SI-MS-

CS, Ir. Ana Silvia Zamin, a conselheira da missão 
apostólica da PMMM, Ir. Vicentina Roque dos 
Santos, e Ir. Lucilene Carolina de França, conse-
lheira da PMMM, para a região hispânica.

Previamente, foram feitos diálogos com algu-
mas Irmãs da Província, que estão atuando em 
lugares estratégicos: Ir. Eunivia da Silva, coorde-
nadora da Fundacion de Atencional Migrante - 
FAMIG, em Bogotá, Colômbia, Ir. Leda dos Reis, 
coordenadora da Missão Scalabriniana em Qui-
to, Equador e Ir. Valdiza Carvalho, coordenadora 
diocesana da Pastoral dos Migrantes e diretora 
da Cáritas diocesana, Roraima, Brasil. 

A proposta se encontra em fase de avaliação e 
planejamento, a fim de identificar as principais 
necessidades e o âmbito de atuação por um tem-
po determinado. 
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Serviço Itinerante - MSCS

Para dar continuidade ao processo de forma-
ção das Irmãs inscritas no Serviço Itinerante, 
Ir. Ana Silvia Zamin, coordenadora geral do SI
-MSCS, juntamente com Ir. Elisangela Chaves 

Dias, Conselheira geral, estão organizando uma plata-
forma de formação e acompanhamento à distância, em 
quatro idiomas: Italiano, Inglês, Espanhol e Português. 

O programa terá como base inicial, o material espe-
cífico do Serviço Itinerante, o qual foi elaborado pela 
Organização Internacional para as Migrações - OIM/
Itália exclusivamente para a formação de Missionárias 
Scalabrinianas destinadas ao serviço missionário junto 
aos migrantes e refugiados em situações emergenciais. 
A formação prevê fases espe-
cíficas de aprofundamento, 
com tempo para leitura, re-
flexão e partilha do percurso 
proposto. Outros materiais 
e textos inerentes ao atendi-
mento de situações emergen-
ciais no âmbito da migração, 
bem como de caráter bíblico 
teológico, serão disponibili-
zados progressivamente, via 
on-line também nos quatro 
idiomas. 

A proposta estará disponí-
vel na internet a partir do se-
gundo semestre de 2020, e as 
informações para o acesso ao 
programa serão enviadas di-
retamente as Irmãs inscritas 
no SI MSCS.
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