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Estimados/as Leigos e Leigas Missionários/as 
Scalabrinianos/as e amigos e amigas que nos acompanham... 
 
Aqui nos encontramos uma vez mais para celebrarmos a vida, 
o encontro, a partilha de momentos que compuseram a 
história de nosso existir nestes últimos meses de 2020. 
Celebrar a unidade entre os membros do MLMS e também 
com a Congregação MSCS, que em 25 de outubro completou 
125 de existência e vive agora seu Ano Jubilar. Com a graça 
de Deus, chegamos até aqui. 
 
Com nossos corações plenos de gratidão por estarmos 
concluindo outro ciclo de 365 dias, vividos de maneira 
totalmente inusitada e jamais imaginada – sem desconsiderar 
tudo o que cada qual de nós precisou superar, reinventar, criar e até chorar em seu transcorrer – 
apresentamos esta nova edição de nosso Informativo Eletrônico, sempre construído com a 
colaboração de tantos e tantas leigos, leigas, Irmãs... Nosso sincero agradecimento a todos e todas que 
assumiram a proposta da “interconectividade”, lançada na última Assembleia Geral. 
 
Esta época é sempre momento de reflexão, de revisão e de retomada.  Reflexão do que e como foi 
realizado aquilo a que tínhamos nos proposto a fazer; revisão de resultados obtidos com estas ações, 
se satisfatórios ou não; retomada de planos e objetivos que ainda não conseguimos dar o devido 
cumprimento... Tudo importante e necessário. Em nossa vida pessoal, mas também enquanto 
Movimento, em nossos Grupos e Núcleos. Num tempo incomum, caminhar é preciso – ou 
imprescindível... E muito nos alegra percebermos boas iniciativas por parte de nossos membros, aqui 
e acolá, para manter a unidade e continuar a missão nas realidades desafiadoras da mobilidade 

humana.  
 
Como Leigos e Leigas Missionários/as Scalabrinianos/as somos chamados/as a 
estender nosso olhar para além das realidades visíveis, um olhar de fé. “... devemos 
OLHAR as atividades diárias como uma oportunidade para a união com Deus e para 
cumprir a sua vontade, e também servir outras pessoas e levá-las à comunhão com 

Deus, em Cristo.” (Regra de Vida, 10 – Estatuto MLMS).  
 

Paulo apóstolo exortava a comunidade de Corinto e hoje, exorta-nos: “Vigiai! Permanecei firmes na 
fé, sede corajosos, sede fortes! Fazei tudo com amor!” (I Cor 16,13-14). Deste modo, para além de 
uma pandemia que veio assolar e angustiar o mundo, nós nos alegramos com a vida que se recria a 
todo instante e com a resiliência e coragem de tantos/as irmãos e irmãs migrantes e refugiados que, 
embora tantos MUROS encontrem pelo caminho, não desistem de buscar vida e esta, em plenitude. 
Alegria que se multiplica quando acompanhamos tantas vidas feitas oblação, no serviço amoroso aos 
irmãos e irmãs mais necessitados. Leigos, Leigas MS e Irmãs MSCS colocando em prática “Eu era 
migrante e me acolheste” (Mt 25,35). Bem salientou Papa Francisco em sua mensagem para o Dia 
Mundial das Missões deste ano “A missão que Deus confia a cada um faz passar do ‘eu’ medroso e 
fechado ao ‘eu’ resoluto e renovado pelo dom de si.”  
 

 Editoriale 

um olhar 

de fé  
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Unidos a estes “PEQUENOS e SOFRIDOS” e, por isso, 
BEM-AVENTURADOS, celebremos ESTE Natal de Nosso 
Senhor Jesus Cristo: 

Porque nasceu para nós um menino,  
foi-nos dado um filho; 

ele traz aos ombros a marca da realeza; 
o nome que lhe foi dado é: 

Conselheiro admirável, Deus forte, 
Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. (Is 9,5). 

 
Eis o motivo de nossa alegria! “Hoje, na cidade de 
Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo 
Senhor”. (Lc 2,11). Hoje, Deus revela seu amor infinito por toda a humanidade, fazendo-se um de nós 
para elevar-nos à sua infinita majestade.  
 
Scalabrini, em sua homilia de Natal no ano de 1894, afirmava: “Jesus vem à terra, para fazer-nos viver 
a sua vida, para tornar-nos uma única coisa com Ele. (...) Unindo-nos a Jesus Cristo (...), nós somos uma 
extensão d’Ele mesmo, nós lhe pertencemos(...)”. Por isso também nós cantamos hoje “Glória à Deus 
nas alturas” e “Bendito aquele que vem em nome do Senhor”. 
 
Agradeçamos, pois, a este Deus Amor, que faz morada no meio de nós. Que nos deseja e nos chama a 
todo instante a segui-lo.  
 
A vida e obra do Venerável Servo de Deus, Padre José Marchetti, celebrado a poucos dias - incansável, 
destemido, determinado, de uma fé inabalável - nos fortaleça e anime em nosso caminho vocacional 
como missionários e missionárias a serviço do migrante e refugiado, o mais vulnerável, como membros 
do Movimento LMS.  
 
Que Maria, Mãe do Divino Amor, nos ajude a contemplar o DEUS MENINO no rosto de cada irmão, de 
cada irmã que caminha conosco, na especificidade do carisma que abraçamos. 
 
Os Bem-aventurados Scalabrini e Assunta Marchetti e o Venerável Servo de Deus, Pe. José Marchetti, 
intercedam por nossa santificação, por nossa firmeza na fé, por nossa fidelidade ao seguimento à Jesus 
– o Verbo Encarnado - e, assim, possamos colaborar para dissipar as trevas que ainda existem em nosso 
mundo. 
 
Desejo um Feliz e Santo Natal, um Ano Novo repleto das bênçãos do Senhor, e ótima leitura a todos/as 
vocês. 

 

 
Fátima Domingas Viccari 

Coordenadora Geral do MLMS 
 
 

"O zelo ardente 

e o amor ao próximo, 

em mim não conhece limites..." 
(Venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti) 
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«O povo que andava nas trevas viu uma grande luz» (Is 9,1) 

Queridos irmãos e irmãs LMS, feliz Natal! 

“E que nos diz aquele Menino, nascido, para nós, da Virgem Maria? Qual é a mensagem 

universal do Natal? Diz-nos que Deus é um Pai bom, e nós somos todos irmãos” (Papa Francisco 

25/12/2018). 

Esta é a esperança que deve encher os nossos corações para aproximar-nos de Jesus no 

presépio com gratidão e dizer obrigado! É importante sermos agradecidos pelas inúmeras 

manifestações de Deus nas nossas vidas.  

Este ano, particularmente devido à pandemia que assola o mundo, o Natal será, seguramente, 

vivido de forma diferente por todos, acentuando-se, provavelmente, estas dicotomias. Se para uns será 

uma época de esperança, de ainda mais união e de solidariedade para outros será vivida com 

amargura, tristeza e preocupação. As dificuldades econômicas; a incerteza vivida; a ausência da família; 

o receio da doença ou mesmo a falta de saúde; o cansaço e o desgaste psicológico que as restrições 

desta crise pandêmica têm provocado nas pessoas, poderão entristecer este Natal. 

No entanto, mesmo que o convívio com os colegas e amigos e as 

múltiplas festividades com a família alargada, não possam existir, talvez esta 

seja a oportunidade de repensarmos no verdadeiro significado do Natal e os 

valores e sentimentos que o espírito natalino desperta em cada um de nós: a 

solidariedade, a entreajuda, o perdão, a sensibilidade e a afetividade das 

pessoas. Não podemos estar fisicamente próximos, mas poderemos praticar a 

solidariedade e entreajuda nos mais pequenos gestos, contribuindo para a 

felicidade de alguém, conhecido ou desconhecido. É importante valorizar os gestos simples, aquilo 

que ainda conseguimos fazer. 

Juntamente com o Papa Francisco unamos as nossas vozes para pedir: “Que o Filho de Deus, 

descido do Céu à terra, seja defesa e amparo para todos aqueles que, por causa destas e outras 

injustiças, devem emigrar na esperança duma vida segura. É a injustiça que os obriga a atravessar 

desertos e mares, transformados em cemitérios; é a injustiça que os obriga a suportar abusos 

indescritíveis, escravidões de todo o gênero e torturas em campos de detenção desumanos; é a 

injustiça que os repele de lugares onde poderiam ter a esperança duma vida digna e lhes faz encontrar 

muros de indiferença” (25/12/2019). 

Desejo a todos LMS que o Natal 2020 seja abençoado e que o amor de Deus, que se fez menino 

por nós, esteja sempre presente.  

 

Ir Janete Ferreira - mscs 
Assistente Geral do MLMS 

 

 

Messaggio dell’Assistente Generale LMS 
Suore Missionarie di S. Carlo B. Scalabriniane 

 

Valorizar  

os gestos 

simples 
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A CULTURA DO CUIDADO É O PERCURSO DA PAZ, AFIRMA O PAPA 
FRANCISCO 

 
A cultura do cuidado requer um processo educativo que "nasce na 
família, núcleo natural e fundamental da sociedade". A cultura do 
cuidado é o percurso da paz, afirma o Papa Francisco na mensagem que 

preparou para o próximo 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. A mensagem foi divulgada nesta quinta-
feira, 17. 
 
Embora se dirija a todas as pessoas, ela atinge em especial os líderes das nações, das religiões e das 
grandes organizações internacionais, devido ao seu potencial de impacto nos rumos da humanidade. 
 
Alguns destaques da mensagem do Papa Francisco:  
 
1. Ele faz votos de que a humanidade “progrida no caminho da fraternidade, da justiça e da paz entre 

as pessoas, as comunidades, os povos e os Estados”. 
 

2. Ele recorda os afetados pela pandemia de covid-19: os que perderam familiares e pessoas amadas 
e também os que perderam o trabalho, assim como os profissionais da saúde “que se 
prodigalizaram e continuam a fazê-lo com grande fadiga e sacrifício, a ponto de alguns deles 
morrerem”. 

 

3. Reflete sobre os episódios decorrentes da pandemia, que nos ensinam a “cuidar uns dos outros e 
da criação a fim de se construir uma sociedade alicerçada em relações de fraternidade”. 

 

4. Propõe a “cultura do cuidado como percurso de paz”, visando erradicar a “cultura da indiferença, 
do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer”. 

 

5. Deus Criador é a origem da vocação humana à cultura do cuidado, tanto próprio quanto dos outros: 
Deus “cuida das suas criaturas”. 

 

6. Jesus encarna “o ápice da revelação do amor do Pai pela humanidade”: Ele transmite a cultura do 
cuidado aos Seus seguidores. 

 

7. As obras de misericórdia, tanto espiritual quanto corporal, constituem a essência da caridade desde 
a Igreja primitiva. 

 

8. A cultura do cuidado na Igreja se baseia na Doutrina Social da Igreja, que enfatiza: a dignidade da 
pessoa humana; a solidariedade com os necessitados, equilibrada com o princípio da 
subsidiariedade para fomentar a autonomia; a solicitude pelo bem comum; e a salvaguarda da 
criação. 

 

9. No tocante à dignidade da pessoa, é crucial entender que se trata de todas as pessoas: “Toda 
pessoa humana é fim em si mesma e nunca um mero instrumento a ser avaliado apenas pela sua 
utilidade”. 

 

10. A pessoa foi criada para viver em conjunto “na 
família, na comunidade, na sociedade, onde 
todos os membros são iguais em dignidade”. 

 

11. É da dignidade humana que derivam os direitos 
humanos e também os deveres. 
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12. O cuidado do bem comum abrange “cada aspeto da vida 
social, política e econômica”; portanto, “os nossos projetos e 
esforços devem sempre levar em conta os efeitos sobre a 
família humana inteira, ponderando as suas consequências 
para o momento presente e para as gerações futuras”. 
 

13. A solidariedade “exprime o amor pelo outro de maneira 
concreta, não como um sentimento vago, mas como ‘a 
determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem 
comum’. Ela nos ajuda a ver o outro não como um dado 
estatístico, nem como meio a ser usado e depois descartado 

quando não for mais útil, mas sim como nosso próximo”. 
 

14. Estes princípios são uma “bússola” para todos, em especial para as organizações e governos 
internacionais, veículos de comunicação, instituições educacionais, economistas e cientistas, para 
“dar um rumo comum e verdadeiramente humano ao processo de globalização”, permitindo 
“estimar o valor e a dignidade de cada pessoa, agir conjunta e solidariamente em prol do bem 
comum e aliviar quantos padecem por causa da pobreza, da doença, da escravidão, da 
discriminação e dos conflitos”, como “profetas e testemunhas da cultura do cuidado”. 

 
15. A cultura do cuidado requer um processo educativo que 

“nasce na família, núcleo natural e fundamental da 
sociedade”, porque ali se aprende “a viver em relação e no 
respeito mútuo”. Por isso, a família “precisa ser colocada 
em condições de cumprir esta tarefa vital”. 

 

16. As religiões e seus líderes podem desempenhar um “papel 
insubstituível na transmissão aos fiéis e à sociedade dos 
valores da solidariedade, do respeito pelas diferenças, do acolhimento e do cuidado dos irmãos 
mais frágeis”. 

 

17. Não há paz sem a cultura do cuidado. 
 

18. Maria é um exemplo para não cairmos “na tentação de nos desinteressarmos dos outros, 
especialmente dos mais frágeis”, nem na tentação de “desviar o olhar”. 

Fonte: pt.aleteia.org 
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 Grupo Estação de Milão   

O Movimento LEIGOS MISSIONÁRIOS SCALABRINIANOS acolhe com imenso carinho o GRUPO ESTAÇÃO 
DE MILÃO, de Santa Rita, Paraguai. No último dia 15 de dezembro, na residência das Irmãs, celebraram 
com júbilo os passos dados até o momento, que inclui – entre outros – a escolha do nome para o Grupo. 
Irmã Leonilda, mscs – que acompanha o Grupo - está muito feliz! E nós nos alegramos ainda mais com 
cada um, cada uma dos leigos e leigas que vêm somar conosco no Movimento LMS. Como dizia o Bem-
aventurado Scalabrini: “Tendes energia e vigor? Vinde! O campo a percorrer é muito vasto!” 
Bem vindos! Bem vindas! Que o bom Deus os /as abençoe! 
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NÚCLEO IRMÃS MISSIONÁRIAS PIONEIRAS – ARCO VERDE – RS 
 

O núcleo Irmãs Missionárias Pioneiras, de Arco Verde, possui um 
ateliê, com máquinas de costura, onde semanalmente reúnem-se 
para confeccionar roupas infantis para crianças, meninas e 
meninos, como cobertores, toucas, meias, casaquinhos, 
travesseiros, pijamas, etc, e colocam tudo dentro de bolsas, 
também confeccionadas pelas leigas do núcleo. Após a confecção, 
o material foi levado para Bento Gonçalves, pelo coordenador do 
núcleo.  
 
 

 
No mês de novembro foram recebidas 10 bolsas que foram 
distribuídas pelas pessoas da cidade, às famílias com mães 
gestantes ou com bebês de até três meses. Algumas das bolsas 
foram direcionadas ao Hospital Tacchini da mesma cidade. 
 

 
 
 
 
O coordenador do núcleo de LMS  de Arcoverde, João 
Aristides no momento da entrega de seis bolsas de kits a 
funcionárias da  maternidade do Hospital São Roque de 
Carlos Barbosa – RS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Núcleo irmãs missionárias Pioneiras de Arcoverde 
coordenando a Novena de Natal na Igreja do mesmo 
local. 
 
 

 
 

“Recorra a Deus com a oração... 

Sempre para aprender de Deus  

mesmo o que deve fazer em cada situação...” 
(Venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti) 

 

 Grupo Cristo Rei 
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Estimados Leigos Missionários Scalabrinianos! 
 

Chegamos a mais um Natal em Cristo Senhor. 
 

Esse Jesus, que está na manjedoura, é o Deus feito homem, que nos ama 
com toda força do seu amor divino e humano. Seu amor é grande e 
verdadeiro, é uma doação plena. 

Esse Jesus, que nasce entre os animais da estrebaria de Belém, é o Divino que nos 
traz a verdadeira vida, a vida eterna.  
 

Esse Jesus, que está no presépio, nos traz três grandes tesouros: o tesouro da verdade, que Ele nos 
ensina; o tesouro do caminho do Céu, que Ele abre e nos mostra; e o tesouro da vida nova dos filhos 
de Deus, que Ele ganha para nós na cruz. 
 

Esse Jesus, recém-nascido, já nos diz: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, caminho este que 
devemos seguir em toda nossa vida, que é a sinalização da estrada que nos conduz a Deus; Verdade 
esta que nos salva em qualquer adversidade de nossa vida; e, Vida esta que é terrena e, principalmente, 
eterna. 
 

Esse Jesus, que nos olha sorridente, é aquele que nos diz: ‘Segue-me!’. Ele é o Bom Pastor, que nos 
conduz sempre para um refúgio seguro. Esse Bom Pastor caminha adiante de nós, indicando-nos 
sempre o verdadeiro caminho que é Ele próprio. 
 

Esse Jesus, que ao contemplarmos deitado na manjedoura, nos mostra o rosto de todos migrantes, 
principalmente os mais necessitados. Como Leigos Missionários Scalabrinianos, façamos de nossa vida, 
um verdadeiro doar-se à estas pessoas, que precisam, cada vez mais, de nossa ajuda. A missão 
principal do presépio de Belém está aqui: a plena identificação de Jesus com todos os pobres, os 
migrantes e marginalizados deste mundo. Basta apenas que uma pessoa esteja com fome, sede, 
doente, sem teto, etc., para que seja a presença viva de Jesus em nós e cative todo o nosso amor. Se 
isso ficar vivo e palpitante em nós, a missão do presépio de Belém será salva e nunca morrerá. 
 

O presépio faz brotar em nós a sabedoria e a serenidade, um presente para contemplarmos esse sinal 
e missão, aprendendo assim o sentido de sua lição. 
 

Que a estrela de Belém, que guiou os reis magos a andarem pelo caminho certo até chegarem ao 
presépio, guie nossa vida, para que sigamos sempre no caminho do bem, caminho este que Cristo quer 
para cada um de nós. Que a luz dessa estrela brilhe cada vez mais no interior de cada um de nós, 
fazendo assim brotar o infinito amor de Jesus para nós e que consigamos caminhar sempre no caminho 
do bem, da verdade e da justiça. 
 

Neste momento de incertezas, em que o mundo todo vive a pandemia do coronavírus, quero deixar 
aqui minha solidariedade à todas as famílias que perderam seus entes queridos em decorrência da 
covid-19, também os que perderam seus empregos se encontram sem trabalho. Que sejamos 
consolados por este menino de Belém, pois estamos todos no mesmo barco, mas Ele é o nosso leme. 
Confiemos no Deus da Vida e Rei do Universo! 
 

Enfim, celebremos este Natal, que é o nascimento do Deus menino, o Deus da promessa e salvação. 
Voltemos nosso olhar para “aquele que vem”. 
 

Um Santo e Feliz Natal para todos vocês e seus familiares. 
Fraternalmente minha saudação e desejo a todos e à todas! 

 

Felipe Oneda Polese 
Coordenador do Grupo Cristo Rei e  

Conselheiro Geral do Movimento LMS 



11 

 

 

 

 
 
 

”Tudo o que aconteceu é bom porque vem de Deus” 
 

Núcleo Cristo Peregrino – Balsas – Maranhão 
 

No mês de outubro, a equipe nacional do Serviço Pastoral dos Migrantes - SPM esteve visitando, e 
animando a equipe de Balsas no Maranhão. 
Na ocasião, o LMS Moisés Oterga, demais LMS e agentes de pastoral fizeram o receptivo. Foi um 
momento de fortalecimento, animação, partilha, troca de experiências e aprendizados.  

 

Núcleo Vitória Régia – Manaus – Amazonas 
 

Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM  e Leigos Missionários Scalabrinianos  LMS  
 

Outubro Rosa: Encontro com mulheres migrantes   

A preparação 
As LMS Socorro Nunes e Maria do Carmo, juntamente com o agente de 
pastoral e migrante Jean Paul e as irmã Scalabriniana Gema Vicensi, na 
quinta-feira, 15 de outubro, na secretaria do SPM - Serviço Pastoral dos 
Migrantes, iniciaram os preparativos paro o evento: outubro Rosa, 
prepararam kit de higiene para entrega nos "Encontros com as mulheres 
imigrantes no outubro Rosa". 
 

Os encontros  
 

A equipe de coordenação do encontro: Ir. Gema Vicensi, Ir. Dinair Xavier, 
Leiga Missionária Scalabriniana Socorro Nunes, Jean Paul e Argenis, 
reuniram-se durante os dias 20, 21 e 22 de outubro com mulheres 
migrantes em vários bairros de Manaus. Nesses encontros houveram 
palestras, reflexões, poesias, partilhas além da distribuição de kit de 
higiene pessoal. Foi excelente a participação e interação de todos.   

 
O primeiro encontro, dia 20, foi realizado na Comunidade Nossa Senhora de 
Guadalupe, Área Missionária Santa Mônica, bairro Monte Sinai - Zona Norte de 
Manaus. O segundo, dia 21, na casa de duas migrantes no bairro Cidade de Deus - 
Zona Leste de Manaus e o terceiro, dia 22, na Secretaria do SPM no bairro Centro - 
Zona Sul da Capital.  
 

A equipe agradece a todas as participantes e a todos que colaboraram para que estes 
lindos encontros acontecessem. 
 

 

 Grupo Maria, Mãe dos Migrantes 
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Retiro do Serviço Pastoral dos Migrantes, realizado no dia 24 de outubro, em um sítio localizado  na 
BR 174. Oração, partilha, confraternização. Participação dos missionários, missionárias e leigos 
Scalabrinianos e agentes de pastorais. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo encontro - Bairro Cidade 
de Deus - Zona Leste 

Terceiro encontro dia 22 - Secretaria SPM - bairro Centro - Zona Sul 

Primeiro encontro dia 20. Comunidade Guadalupe - Monte Sinai - 
Zona Norte 
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125 anos - Jubileu da Congregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeu - Scalabrinianas. 
"A Serviço dos Migrantes e Refugiados" 

 
“Damos graças por imensa glória e vida da Congregação das 
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu  Scalabrinianas.  
Trabalho, dedicação e Carisma aos irmãos migrantes e 
refugiados e aos mais necessitados. Religiosas mulheres que 
se entregam ao serviço e à missão em vários países, 
evangelizando, acolhendo e promovendo esperança e justiça. Nós Leigos Missionários Scalabrinianos 
que, seguindo as palavras do evangelho, buscamos semear e abraçar essa causa e os colaboradores  
que se sensibilizam pelas ações do trabalho pastoral, sentimos verdadeiramente a caridade e a  
partilha. Somos muito gratas por temos a presença das Irmãs Missionárias Scalabrinianas entre nós, 
seja nas comunidades de igreja, nas pastorais e nos movimentos sociais. Com muito carinho, eu LMS  
Rafaela Nemer, Manaus-AM,  vice-Coordenadora do Grupo MMM e Coordenadora do Núcleo Vitória 
Régia, ressalto que estamos felizes por celebrar essa festividade do Jubileu, pelos 125 anos  da 
Congregação MSCS, em unidade e oração” 

 
Houve Missa presidida por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de 
Manaus e concelebrada por Padre Hudson Ribeiro, na Igreja Nossa Senhora da 
Conceição - Igreja Matriz de Manaus as 7:30 da manhã do  domingo 25 de 
outubro de 2020. 
Após a missa, houve confraternização, com café compartilhado no Parque Rio 
Negro, local aberto, ao ar livre, localizado na orla, no bairro de São Raimundo de 
vista para o Rio Negro. 
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125 anos da Congregação das Irmãs Scalabrinianas realizada dia 25 à noite, 19hs, na Igreja de Santa 
Mônica -  Área Missionária Santa Mônica - Manaus. 

 

Encontro festivo no dia de São Carlos Borromeu na casa das Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeu Scalabrinianas. Dia 04 de novembro de 2020. 

“Trabalhamos para o verdadeiro bem da nossa congregação” 

 
 
Participação dos Leigos Missionários Scalabrinianos na Assembleia Anual do Serviço Pastoral dos 
Migrantes, realizada no dia 05 de dezembro de 2020. Unidade, parceria e comunhão.  
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“Não se pode fazer o bem ao próximo se 
não tivermos caridade entre nós”  

(Madre Assunta) 
No dia 05 de dezembro, às 19:30, foi 
realizada uma “Ação amiga para Cely”. 
Cely é Leiga Missionária Scalabriniana e no 
momento está em tratamento de saúde.  
Como gesto concreto de amor e amizade o Núcleo Vitória Régia realizou um bingo 

solidário, todo o arrecadado, foi destinado a ela.  
Prêmios:  02 cestas básicas; 100 (cem reais)  e  01 Ventilador.  
A ação aconteceu na casa da coordenadora Rafaela Nemer e contou com a participação mesmo que 
não presencial, dos membros do núcleo e da Pastoral dos Migrantes..  

 
 

A LMS Helena Lira, participou da missa em espanhol,  
celebrada na Igreja de São Geraldo (Padres Carlistas), no dia 
06 de novembro àss 10h30.   
Oração, comunhão e Ação. Deus seja louvado!!! 
 
 
 
 
 
 

 

Celebrando Nossa Senhora Imaculada Conceição  
 Padroeira do Amazonas – 08 de dezembro 

 
Rafaela Nemer, 
coordenadora do Núcleo 
Vitória Régia,  participou com sua família da 
celebração na Comunidade de Santa Mônica. Na 
ocasião também teve o encerramento da Pastoral 
dos Coroinhas.  
Rafaela e sua família, participam ativamente nesta 
comunidade.  
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ENTÃO É NATAL! 
 

Novena Natal em Família, realizada na Igreja de Santa 
Mônica, em 09 de dezembro de 2020.  
Preces pela saúde de todos os LMS e da humanidade 
inteira.   

Grandes coisas fez o Senhor por nós,  
e por isso estamos alegres. 

(Salmos 126:3) 

 
 

Novena de São José Operário, ralizada no dia 19 de dezembro de 2020. 
Vem, Senhor Jesus. 

 
Missa com novena, presidida pelo Padre Jefferson Luiz – sdb e ao entoar do 
canto Noite Feliz, pelo Coral das Crianças de São José, o Menino Jesus, foi 
conduzido,  apresentado a assembleia e colocado na manjedoura pela 
família da Leiga Missionária Scalabriniana Safira Gaspar Pinheiro (Bruno 
Pinheiro, esposo; Victor Gabriel Pinheiro, filho). 

Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e 
deitado numa manjedoura. (Lucas 2,12) 

Além de LMS, a família escolhida, é participante do Santuário São José 
Operário- Centro Manaus/AM (Pastoral Liturgia das Crianças e Coral das 
Crianças de São José). Que neste Natal, o Menino Deus, faça morada em 
todos o corações e abençoe a humanidade inteira. 

 
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele 

será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, 
Príncipe da Paz. (Isaías 9,6) 
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Dimensão missionária  
das Irmãs Scalabrinanas em Manaus 

“Mostremos com o nosso exemplo, aquilo que com 
palavras ensinamos” 

 
Somos gratos por Deus nos permitir ter junto a nós, 

acompanhando a caminhada do núcleo Vitória Régia, Irmã 
Gema Vicenci - Irmã Assistente do Núcleo Vitória Régia e 

do Grupo Maria Mãe dos Migrantes. 
 
Retiro anual das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu - Scalabrinianas. 
"A congregação das Irmãs missionárias de São Carlos Borromeo (Scalabrinianas) foi fundada pelo Bem-
aventurado João Batista Scalabrini no dia 25 de outubro de 1895, junto com os irmãos José e Assunta 
Marchetti. A sua missão é o serviço evangélico e missionário aos migrantes e refugiados, os mais pobres 
e necessitados de assistência espiritual e social." 
 Local: Comunidade das Irmãs Sementes do Verbo.  
 

Agentes de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus - SEMSA, acompanhandos de 
Irmã Dinair Xavier e Gema Vicensi, estiveram 
presentes no Abrigo Madre Assunta, localizado 
no bairro Monte das Oliveiras no  dia 12 de 
novembro, quinta-feira, para aplicar um "teste 
na área de identificação de problemas com 
alergias, tuberculose, asma e bronquite".  Todos 
os migrantes fizeram o teste e receberan 
orientações sobre este assunto. 
O Abrigo Madre Assunta é coordenado pelas 
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo - 
Scalabrinianas. 
“O florescer de novas vocações”.  

 
 

Encontro vocacional, realizado na Casa das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo - 

Scalabrinianas, concluindo os eventos do 
"OUTUBRO ROSA" Em 05 de novembro de 2020. 

 
 
 

Então ouvi a voz so Senhor, conclamando: 
“Quem enviarei? Quem irá por nós? 

E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! 
(Isaias 6,8) 
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Celebrando Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, 12 de outubro 2020. 

 
Encontro festivo com os migrantes do abrigo Madre 

Assunta - Zona Norte de Manaus. 
 

Ensinando a fazer materiais de limpeza. Realizado 
em 11.dez. A aula aconteceu no Bairro Celebridade 
Manaus, é uma forma de propiciar conhecimento 
para geração de renda às famílias de migrantes. 
Projeto é coordenado por  Ir. Gema Vicensi.  

“Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; 
se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que 

contribua generosamente; se é exercer liderança, 
que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, 

que o faça com alegria.” (Romanos 12,7-8) 
 

 

Na primeira quarta feira de setembro (2), os membros do 
SPM,  reuniram-se para partilhar:  
- Ações que estão desenvolvendo junto aos migrantes;  
- Ações referentes ao dia mundial do Migrante e Refugiado 
27/09/2020; 
- Carta do Papa sobre este dia.  
Para a semana que antecede o dia mundial: reflexões a cada 
dia tendo como base a Carta do Papa que será enviado aos agentes do SPM. 
 

Mobilização para o bem!    Prêmio Educador Nota 10 
Projeto “Acolher para todos envolver e aprender” 

 
O Núcleo se mobilizou e compartilhou a campanha que é realizada via internet,  
pela representante de Manaus  Lúcia Cristina Cortez de Barros Santos,  com o 
projeto “Acolher para todos envolver e aprender” no prêmio educador nota 
10! Ela é gestora escolar e atua há 15 anos  na Escola Municipal Waldir Garcia 
no bairro de São Geraldo, na qual desenvolve projeto de inclusão no ambiente 
escolar, a escola tem alunos haitianos, venezuelanos,  cubanos.  
Ficamos felizes em ver seu trabalho junto às crianças e famílias migrantes estar 
sendo reconhecido a nível nacional. 
Ela foi a grande campeã!! 
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Núcleo Madre Assunta - Campo Grande - Mato Grosso do Sul. 

 
“Sejamos gratas ao nosso bom Deus”  

(Madre Assunta) 
 

A LMS Maria do Rocio, juntamente com as Irmãs 
Scalabrinianas, celebraram o dia da Gratidão.  

 
O encontro foi realizado na casa das Irmãs Scalabrinianas  

no dia 16 de dezembro 
 

Comunidade Nossa Senhora da Luz e Guadalupe,  celebram o  
Dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças.  

 
 

 

 
 

No dia 13 de dezembro, 
foi comemorado a 51ª Festa de Santa Luzia. 

 

 

 

 

 

35º aniversário do SPM 
 

“No sábado,31 de outubro,  das 09 às 11h e das 15 às 17h, o Serviço 
Pastoral dos Migrantes - SPM, preparou um momento todo especial 
celebrando os 35 anos de caminhada do SPM junto aos/as Migrantes e 
Refugiados/as, e devido a pandemia, o evento foi  todo virtual em forma 
de Webinário “Ciranda dos 35 anos SPM: Caminhando com os/as 
migrantes/refugiados/as no Brasil, onde contou com a participação de 
nomes que construíram essa história desde o início até hoje, bem como 
apresentações culturais, vídeos, etc. Foi um momento de muita alegria 
e partilhas.” SPM Nacional 
 

E em comemoração ao 35º aniversário do SPM, foram 
preparados  alguns vídeos com aqueles que constroem essa caminhada a cada dia ao 
longo desse tempo.  
 
O Leigo Missionário Scalabriniano Agente Pastoral de Ji-Paraná – Rondônia Antônio 
Marcos Gross e a LMS Safira Gaspar, participaram dos vídeos e falaram para  um 
pouco sobre o SPM. 
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“... A PASTORAL DOS MIGRANTES PARA MIM É ESSE PORTO SEGURO 
NA LUTA E NA DEFESA DOS DIREITOS DE TODOS AQUELES E 
AQUELAS QUE DE ALGUMA FORMA DEIXAM SUAS TERRAS E 
MIGRAM PARA OUTROS LUGARES.  
É A ESPERANÇA DE DIAS MELHORES E DE DIGNIDADE DE VIDA PARA 
TODOS.” 

Antônio Marcos Gross - Agente Pastoral do SPM de Ji-Paraná  
em Rondônia  e Leigo Missionário Scalabriniano. 

“... A PASTORAL DOS MIGRANTES PARA MIM É ESTÁ EM SAÍDA, É PRATICAR AQUILO QUE JESUS NOS 
ENSINOU NAS ESCRITURAS, É PRATICAR O BEM...." 

 Safira Gaspar - Agente Pastoral do SPM em Manaus  
Amazonas e Leiga Missionária Scalabriniana. 

 

 

Caros Leigos(as) Missionários Scalabrinianos, Irmãs assistentes: 
 

Vivemos um ano de muitos desafios e incertezas, uma Pandemia desafia a humanidade a se 
reencontrar e descobrir novos caminhos, a vida passou a ter um novo sentido e com isso o cuidado se 
tornou algo de primeiro plano.  
 

Acredito que nesse tempo, as palavras do profeta Isaias se manifestam como a grande certeza para a 
humanidade “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma 
região tenebrosa resplandeceu uma luz” (Isaias 9,1).  
 

Somos convidados(as) a buscar em Jesus a manifestação da graça, da ternura e da misericórdia de 
Deus,  

“a vida deve ser enfrentada com bondade, com mansidão.  
Quando nos damos conta de que Deus se enamorou da nossa pequenez,  

de que Ele mesmo se faz pequeno para melhor nos encontrar,  
não podemos deixar de lhe abrir o nosso coração. 

 A presença do Senhor no meio do povo cancela o peso da derrota  
e a tristeza da escravidão e reestabelece o júbilo e a alegria.” 

(Papa Francisco - Missa de Natal 2014). 
 

Celebremos a alegria do Natal e façamos do ambiente da familia a grande manjedoura  
a acolher o menino Jesus a grande luz que resplandece sobre cada um de nós. 

 

Feliz e abençoado Natal! Feliz 2021! 
Deus vos abençoe, Paz e Bem! 

 

Antonio Marcos Gross dos Santos 
Conselheiro Geral 
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Projeto Semeando Sorrisos 2020 versão  reduzida. 
 
O Projeto Semeando Sorrisos, é idealizado e realizado pela Leiga 
Missionária Scalabriniana Waldeneide Ramiro, com o apoio de vários 
gestores, porfessores, alunos, amigos e da comunidade em geral, na 
qual realizam-se eventos para arrecadação de valores para aquisição 
de brinquedos para doar as crianças residentes nas comunidades 
rurais próximas a Manaus.  
 

“Grata a Deus pela oportunidade de promover mais uma vez este 
Projeto de levar brinquedos para as crianças carentes e contar com a 

ajuda de pessoas solidárias. 
Gratidão  também a todos que contribuíram, ajudaram, compraram rifas, fizeram doações, 

incentivaram e participaram de alguma maneira para a realização desta ação  social solidária.” 
Waldeneide Ramiro 
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NÚCLEO SÃO RAFAEL – CASCA – RS  
 
Celebração do dia da Criança 
 

No dia das crianças representantes da coordenação do Núcleo São Rafael dos LMS de Casca/RS 
reuniram as crianças Haitianas e as Paraenses para a entrega de presentes (doces de vários tipos). Os 
presentes e as confecção dos pacotes foram doados e preparados pelas 2 filhas da vice coordenadora 
Maria da Glória (Kika). Que gesto magnífico! 

   

Ação de Graças pelo Ano Jubilar 

No domingo 25 de outubro realizou-se a Celebração de abertura do Ano Jubilar das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo Scalabrinianas - 125 anos de Fundação da Congregação MSCS: 

Vários LMS estiveram presente na Celebração Eucarística e participaram também da procissão 
inicial com alguns símbolos alusivos à Congregação e à Missão com os migrantes e refugiados. 

Na Ação de Graças Ir. Maria de L. Zambiasi falou em nome da Comunidade das Irmãs da 
Comunidade São Luís de Casca, dos sentimentos de alegria, gratidão por todos esses anos de 
caminhada e dos desafios frente a realidade migratória mundial. 

 

   
 

 Grupo Imaculada Conceição 
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DOCUMENTAÇÃO 
Visita aos Imigrantes Haitianos e Senegaleses para o acompanhamento da documentação. A Sandra 
Viccari responsável pela economia e a Maria da Glória (Kika) vice coordenadora estão sempre atentas 
para que eles estejam em dia com a devida documentação. Elas são realmente muito dedicadas. 
   
 

 
HORTA DO MIGRANTE/IMIGRANTE 
 
Colheita de produtos, conservação da Horta do Migrante e 
Imigrante, preparação do terreno e plantio da nova safra. 
A estiagem tem prejudicado bastante a plantação. Foi preciso até 
molhar os pés de batata doce para que não morressem. Quanta 
dedicação, amor e paciência. 
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VISITA Ir. TINA DOS SANTOS – Animadora do Apostolado da Província Maria, Mãe dos Migrantes 
Na sexta-feira dia 03 de dezembro de 2020 o Núcleo São Rafael dos LMS de Casca/RS através 
da Assistente, Ir. Maria de Lourdes Zambiasi (Ir. Lurdes), da Coordenadora Maura e da Vice 
coordenadora Maria da Glória teve a alegria de receber a visita da Ir. Tina dos Santos, animadora do 
Apostolado da Província Maria Mãe dos Migrantes com sede em São Paulo, Brasil.   
O encontro teve como objetivo conhecer de perto a caminhada da Pastoral Migratória desta realidade 
(Migrantes e Imigrantes e o significativo número de LMS) com os vários projetos.  
Também foi um momento para troca de ideias, propostas e perspectivas de fortalecimento sempre 
maior do Núcleo. 
No final a coordenadora Maura (o encontro foi na casa dela) nos ofereceu um delicioso café com 
guloseimas. A seguir Ir. Tina convidou para uma oração final. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÚCLEO BOM SAMARITANO – BENTO GONÇALVES – RS 
 
O núcleo Bom Samaritano de Bento Gonçalves – RS recolheu donativos e entregou 
para famílias dos haitianos e outras pessoas necessitadas de nossa cidade. 

  
 
Os direitos da pessoa humana são os primeiros bens do ser 
humano, pois guardam proteção aos direitos 
fundamentais à vida, à liberdade, à dignidade humana, à 
igualdade e outros. O Núcleo Bom Samaritano neste ano encaminhou 
haitianos para o mercado de trabalho, para o início de uma vida com 
dignidade. Foi realizado um vídeo referente aos seis anos de aprovação do 
Estatuto dos LMS. 
 
 
 

 

NÚCLEO PEREGRINOS DO PAI - PARAÍ – RS 
 
Os membros do núcleo Peregrinos do Pai 
juntamente com o grupo Solidariedade 
estão organizando uma campanha de 
arrecadação de brinquedos para crianças 
migrantes e carentes para o Natal. 
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Foram realizados encontros para estudo e formação referente ao 
Estatuto dos LMS que está completando seis anos de aprovação, além 
de momentos de orações e reflexão; reunião para organização do 
almoço PEGUE E LEVE (massa e frango assado) que será executado 
com o grupo dos AA (alcoólicos anônimos) onde dessa forma é uma 
maneira de adquirir recursos; liturgia no 3º sábado do mês sendo de 
responsabilidade dos leigos na paróquia São Brás/Paraí-RS 
 
  

 

NÚCLEO DIVINA PROVIDÊNCIA – CAXIAS DO SUL – RS 

Os membros realizaram reunião do Núcleo Divina Providência, Caxias do Sul – RS onde estiveram 
presentes: Irmã Vitorina, Pablo, Maristela, Denise, Carla e Lisandra com isso teve a apresentação de 
novos participantes: Denise e Carla. Oração lembrando todas as famílias migrantes, leigos e irmãs 
Scalabrinianas, pessoas doentes e pelo Papa Francisco; Relembraram a aprovação do Estatuto em 
01/10/2014.             

 

Os leigos organizaram campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, móveis, bem como, 
continuamente arrecadam alimentos para doarem as famílias migrantes; 
 

Realizado almoço solidário em conjunto com a Comunidade Maria Mãe dos Migrantes, no sistema 
drive thru (pague e leve) no dia 13/09/2020;                   
 

Recebido doações de maçãs e distribuído às famílias migrantes da comunidade do Desvio Rizzo;  
 

Destacado que a Irmã Vitorina está fazendo um lindo trabalho, acolhendo alguns migrantes, que 
estão de passagem, sendo oferecido pouso, banho e café da manhã, no espaço onde era o CAM 
(Centro de Atendimento ao Migrante) no bairro Desvio Rizzo; 

- Para findar o ano, será realizado no dia 14/12/2020 às 20h uma reunião pelo 
google meet, como um momento de oração e espiritualidade, sendo escolhido 
este dia, por ser o dia do Venerável Servo de Deus Pe José Marchetti. 
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Homenagem às Irmãs Missionárias São Carlos Borromeo – Scalabrinianas 
 
Como a cidade de Paraí-RS onde se encontra o núcleo Peregrinos do Pai não tem nenhuma irmã ou 
casa de irmãs Scalabrinianas, teve-se a ideia de visitar as irmãs de uma cidade vizinha, São Domingos 
do Sul-RS, para prestar homenagem pelos 125 anos das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – 
Scalabrinianas desta forma agradecendo por tudo que realizam com os migrantes/refugiados. 

 
 
 
Foi realizada um videoconferência com a Assistente 
Irmã Rita Regalin, parabenizando-a pelo ano de 
abertura do Jubileu de 125 anos de Fundação da 
Congregação MSCS.  
 

 

Durante a semana da Celebração da Abertura do Ano Jubilar da Congregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, representantes da coordenação do Núcleo São Rafael dos LMS 
de Casca/RS, estiveram na casa das Irmãs para uma homenagem surpresa. Leram uma linda, profunda 

e emocionante mensagem (em anexo) e entregaram uma lindíssima 
orquídea. 
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   Homenagem aos 125 anos das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas. 

O Núcleo Bom Samaritano no dia 27/10/2020 
prestou uma simbólica homenagem as Irmãs 
Scalabrinianas do Colégio Scalabriniano Nossa 
Senhora Medianeira – Bento Gonçalves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os leigos do núcleo Divina Providência se dividiram em pequenos grupos, e fizeram homenagens nas 
residências das irmãs parabenizando o ano de abertura do Jubileu de 125 anos. Casas das Irmãs em 
Caxias do Sul/RS, nos Bairros Desvio Rizzo, Rio Branco, São Pelegrino, Comunidade das Irmãs de São 
José e Comunidade das Irmãs em Caravaggio, Farroupilha/RS; 
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Evento do Núcleo Divina Providência 
 

Os participantes do encontro foram os Leigos do Carisma 
Scalabriniano: Pablo, Irmã Vitorina, Maristela, Kathe e Franciéli. Pablo iniciou 
sugerindo a audição da música Sonho de Imigrante. Falou sobre os princípios 
que o Papa Francisco em sua mensagem pede para Acolher, Proteger, 
Promover e Integrar.  

Referente aos imigrantes italianos que saíram dos portos de Milão e 
Gênova em que Scalabrini os acompanhou neste processo. Que a intenção é 
comemorar as datas comemorativas, fazendo jus ao 125 anos da congregação 
MSCS e outras datas relacionadas.  

 

Referente ao cartaz, sobre Refugiados, foi realizado um concurso de 
obras de arte entre os imigrantes e uma delas foi a escolhida; Fez memória do 
programa “Em Fuga” e salientou toda metodologia da Congregação também 
para celebrar o dia de Pe José Marchetti, divulgados nas redes sociais. Falou 
sobre o Estatuto que entrou em vigor em 1º de Outubro de 2014.  

 

Abordou sobre a história do Pe José Marchetti, que aos 24 anos chegou 
para uma missão no Brasil para trabalhar em prol dos órfãos de imigrantes, 
sendo reconhecido como Pai dos Órfãos, porém aos 27 anos, veio a falecer vítima de febre tifoide. 
Discutimos sobre o seu legado que em tão pouco tempo foi tão marcante. Finalizamos com a oração e 
mensagens lidas pelas participantes.  
 

Fernanda Cé – LMS 
Núcleo Peregrinos do Pai – Parai – RS 

Conselheira do GIC – Comunicação. 
 

 

“... A exemplo do Divino Salvador, 

ser uma lâmpada que ilumina e aquece...” 

(Venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti) 
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PADRE JOSÉ MARCHETTI 
um exemplo para nossos dias 

 
Pra quem não conhece esse cara aí, ele foi um jovem 
Missionário extraordinário de seu tempo. Nasceu em 1869 e 
faleceu com 27 anos, morte causada pelo tifo. Morreu muito 
jovem, porém deixou muita vida.  
 
   É válido lembrar que foi tempo de muitas imigrações 
italianas, tendo presente também uma grande epidemia, tifo, 
que fez mais de 3 milhões de mortes. 
 
    Bom, aqui eu quero falar sobre essa cena, se você quer 
saber todas as outras maravilhas que esse jovem fez convido 
você acessar o site scalabriniano. 
 
    Meu nome é Kathe Rublowski e tenho 21 anos, quero que 

vocês olhem atentamente para essa imagem e tentem imaginar o que ela significa. 
 
    Estamos passando por um momento extremamente difícil, o Corona Vírus, que está deixando 
milhares de mortes. Pensa comigo, quando o Padre José Marchetti era jovem, ele também estava 
enfrentando situações similares à nossa, e ele fez o que podia para salvar as pessoas que naquele 
tempo não tinham ferramentas tão eficientes para sobreviver.  
 
    Essa foto retrata o padre José Marchetti, que ao passar por essa casa simples, ouviu um bebê 
chorando, preocupado ele entrou e encontrou o bebê nos braços de sua mãe que já estava morta pelo 
tifo. E enfrentando todos os riscos de contaminação ele pega nos braços aquele bebê tão indefeso e 
com medo. Tantas vezes, em nossos dias, essas pessoas que estão no hospital, enfrentando seus medos 
e preocupações se vão morrer, se terá leito para elas. Quantas vezes os médicos pegam e acolhem 
essas pessoas, doando suas vidas assim como José Marchetti fez?  
 
    Que possamos trazer memória e reflexão para uma realidade tão preocupante. E assim como Padre 
José fez, mesmo jovem entregou sua vida aos doentes, a fim de ajudá-los a trazer 
esperança para suas vidas. Deixo a minha reflexão, que possamos agora entregar 
a nossa vida com responsabilidade e coragem para estar atentos aos sinais das 
pessoas que choram desesperadas, principalmente aos migrantes mais 
necessitados, que não tenhamos medo.  Sejamos corajosos como José foi, dando 
o primeiro passo de invadir aquela casa para salvar um bebê, mesmo colocando 
sua vida em risco. Que coragem! 
 
    Mesmo que a escuridão se faça tão presente,  em momentos sombrios, Deus 
estará ali, esperando que você acenda a vela para que Ele possa permitir te 
iluminar e mostrar o caminho a seguir.  

 
Kathe Rublowski – LMS 

Núcleo Divina Providência 
Caxias do Sul – RS  
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EDUCAÇÃO – O GRANDE LEGADO DA CONGREGAÇÃO MSCS EM CASCA 
 

Sou Fábio De Bastiani, membro do Núcleo São Rafael dos Leigos Missionários 
Scalabrinianos na cidade de Casca/RS. No dia 15 de dezembro apresentei o trabalho 
de conclusão de curso (TCC) para concluir o curso de História na Universidade de 
Passo Fundo (UPF).  

 

O trabalho consiste em uma monografia intitulada “A Atuação das Irmãs 
Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas na educação na cidade de 
Casca (1947-1982)”. A monografia está estruturada em três capítulos e tem como 
objetivo geral analisar a atuação das Irmãs Scalabrinianas na educação de Casca – 
RS no período de 1947, ano em que iniciaram os contatos do Pároco e das 
autoridades locais com as Irmãs para a instalação de uma escola na cidade, até o ano de 1982, quando 
cessaram as atividades das religiosas na área educacional no Colégio São Luís. Para tanto, parte-se da 
compreensão da ordem, de sua atuação expansiva a partir da Europa e chegada ao Brasil e de sua 
inserção junto à comunidade casquense. 

 

Colégio São Luís 

No primeiro capítulo busquei estudar o 
contexto em que viveu João Batista Scalabrini na 
Itália, no final do século XIX. Scalabrini estava 
inserido em uma Itália que ainda buscava construir 
a sua própria identidade como um país, vivia-se o 
processo de industrialização e o grande êxodo do 
meio urbano para o rural. A imigração para terras 
distantes era a solução.  

 

Um dos destinos que mais atraiu os 
italianos foi o Brasil, que buscava imigrantes como 
força de trabalho, para branquear à população e 

povoamento da Região Sul do Brasil. Scalabrini enxerga a necessidade de acompanhar e ajudar os 
imigrantes. Assim, em 1895 cria a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – 
Scalabrinianas. Elas partem ao Brasil e instalam-se inicialmente em missão em São Paulo e em seguida 
na região Sul do Brasil. Em 1915, as Irmãs assumem uma nova missão, esta distante, na Região Sul do 
Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul.  

As Irmãs Carlistas chegaram na Região Sul com o intuito de abrirem escolas, sendo que as 
primeiras escolas abertas pelas Irmãs Carlistas foram nas cidades de Bento Gonçalves (1915), Guaporé 
(1917) e Farroupilha (1917), que conformaram um modus operandi para criar outras instituições 
posteriores. 

No segundo capítulo buscou-se estudar a história da atual cidade de Casca, um núcleo colonial 
italiano. Para isso começamos a analisar a história desde os primeiros habitantes – os povos indígenas 
– e, posteriormente, os colonizadores do povoado – inicialmente italianos e poloneses. Salienta-se que 
na localidade, antes da colonização, tinha outros moradores: os caboclos e os brasileiros, esquecidos 
pela história local. Também aborda-se a chegada dos padres Missionários de São Carlos Borromeo – 
Scalabrinianos e as duas obras materiais por eles concretizadas, a Igreja Matriz São Luiz Gonzaga e o 
Seminário São Rafael. Além disso, examinou-se fatos e acontecimentos ocorridos durante as décadas 
de 1900 a 1950 no Povoado de São Luiz da Casca que irão evidenciar a rica história da localidade.  
Além do mais, estudou-se o processo de emancipação político-administrativo e a educação, organizada 
pelas comunidades de italianos e poloneses. Assim, entende-se como a cidade estava se 
desenvolvendo e os principais acontecimentos antes da chegada das Irmãs Scalabrinianas. 
 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Casca 
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No terceiro e último capítulo aborda-se a História do Colégio São Luís. Inicialmente, 
compreendeu-se a chegada das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo – Scalabrinianas e a 
fundação do Colégio Paroquial (1948), que ficou sob a responsabilidade das Irmãs. Também buscou-se 
analisar os anos iniciais do Colégio Paroquial e abertura do curso Ginasial, bem como, anos depois, a 
abertura dos cursos técnicos que buscavam acompanhar as “evoluções” da educação brasileira - 
sempre articulada a uma rede de escolas já existentes e que seguem sendo criadas, como se viu no 
capítulo anterior. Além do mais, analisou-se o cotidiano escolar, os discentes e docentes do Colégio 
São Luís. Está última parte utilizando entrevistas realizadas com 9 Irmãs Scalabrinianas que passaram 
pelo Colégio São Luís.  

 

Portanto, o trabalho buscou resgatar e evidenciar a História das Irmãs Scalabrinianas na cidade 
de Casca/RS e a sua importante atuação na educação casquense, em especial com a abertura do 
Colégio São Luís.  

 

 

 

 
 

  

Deus me concedeu coragem  

para abrir novos caminhos. 
                                                                             (Venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti) 

 
 

Chegada das Irmãs Scalabrinianas na cidade de Casca 04 
de julho de 1948 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Casca.  

São Luiz de Cáscara (entre 1910 e 1920) 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Casca. 

Turma de Alunos das Irmãs Scalabrinianas Comissão adquirindo um terreno para a Construção do 
Noviciado e Juvenato das Irmãs 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Casca.  

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Casca.  
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➔ O Grupo Imaculada Conceição parabeniza os membros do Núcleo Bom Samaritano pela 
organização, conforme desafio proposto no 3º informativo do ano 2020, do vídeo em 
comemoração aos seis anos de aprovação do Estatuto do Movimento. Estamos 
orgulhosos de vocês!!! 
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NÚCLEO SÃO CARLOS BORROMEO – CURITIBA - PR 
 
Em nosso Núcleo ainda não voltamos às reuniões presenciais, pois a pandemia ainda persiste e 
precisamos preservar a vida. Porém não deixamos de nos comunicar com os demais membros, seja de 
forma virtual, pelo telefone, visita no portão da residência, mantendo a distância recomendada, mas 
jamais deixando de lembrar e rezar uns pelos outros. Estamos separados fisicamente, mas em unidade 
no carisma, unidade na ajuda aos irmãos migrantes. 
As demandas são grandes. Muitos pedidos de ajuda vindas dos migrantes de Curitiba e da região 
metropolitana. As LMS Maria Salete e Fátima, inseridas na Pastoral do Migrante da Arquidiocese de 
Curitiba, têm participado das reuniões da Pastoral e outras, de forma virtual, geralmente. As demais 
integrantes do Núcleo colaboram com doações, neste momento, sempre que precisamos apoiar 
famílias migrantes e refugiadas.   
A seguir partilhamos com vocês algumas atividades realizadas, seja como membros da Pastoral dos 
Migrantes, seja enquanto atividade do Núcleo. 
 

 
                                                                                      

2 de Out. - Entrega de doação de 
móveis na Casa do Migrante, 
bairro Umbará. Ali são acolhidas 
sempre 3 famílias, as quais ficam 
residindo ali por 3 meses. A 
Paróquia São Pedro, que está sob 
direção dos padres scalabrinianos, 
assumiu o aluguel do espaço por 
um ano, o qual possui também o 
apoio do SPM/NE. 
 
 

 
8 de Out. – Participação pela Pastoral dos Migrantes da 
Arquidiocese de Curitiba, da LMS Fátima D. Viccari, em um 
mometo com migrantes venezuelanos onde  foi apresentada uma 
possibilidade para as mulheres empreendedoras para se 
cadastrarem em um projeto da organização internacional Visão 
Mundial em parceria com a OIM – Projeto Adelante . O encontro 
ocorreu na Capela Bom Pastor, Paróquia São José Operário, no 
bairro Alto Boqueirão. Ali todos os meses acontece entrega de 
alimentos às famílias atendidas pela ação social e um dos dias é 
reservado às familias migrantes/refugiadas. 

 

 

12 de Out. – Realizamos mais um encontro virtual do Núcleo. Na 
ocasião tivemos a alegria de contar – pelo menos por um breve 
momento – com a participação da LMS Albertina de Paiva (Tina), 
que estava em visita aqui em Curitiba. 
 
 

 Grupo Nossa Senhora Aparecida 
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13 de Out. – Mais doações recebidas e entregues. Na ocasião, recebemos um 
fogão e uma estante, entregues no seminário Mãe do Divino Amor (Palotinos), 
no bairro Cajuru. A doação, oferecida à Pastoral do Migrante, foi deixada neste 
local pois o seminarista Joalissom (foto) faz um belíssimo trabalho apoiando 
famílias de migrantes e refugiados no bairro. Além disso, o Projeto SOL Cidadão, 
que os LMS do Núcleo estão apoiando, também está desenvolvendo suas 
atividades em duas salas amplas localizadas nos fundos do salão de festas da 
comunidade.  

 
 
17 de Out. – Visita à família de SOL, venezuelana. Ela, 
que chegou a alguns meses em Curitiba e estava 
morando com familiares, precisou de ajuda para 
organizar seu próprio espaço, visto que as pessoas que a 
acolheram, mudaram da residência. A Pastoral do 
Migrante fez a doação de um botijão de gás e alimentos 
e as LMS do Núcleo ajudaram com utensílios para 
cozinha e outros objetos. 
 
 
 

 24 de Out. – Participação das LMS Maria Salete Krauss e Fátima D. Viccari, com demais membros da 
coordenação da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba em Celebração Eucarística e benção 
da Casa de Acolhida ao Migrante e Refugiado. Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba, 
presidiu a celebração e depois abençoou a casa, que está sob administração da Cáritas Curitiba e situa-
se no bairro Capão da Imbuia. A celebração contou com a participação apenas das pessoas diretamente 
envolvidas com o projeto devido às restrições impostas pela pandemia. 

 
 
 

“Cuidem dos que lhes foram confiados, 

como vasos preciosos e santos; 

e ajude-os a crescer no Senhor, com assiduidade,  

bons preceitos e bons exemplos.” 
(Venerável Servo de Deus Pe. José Marchetti) 
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25 de Out. – Participação dos membros do Núcleo em Celebração 
Eucarística em ação de graças pelos 125 anos de existência da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-
Scalabrinianas (abertura do Ano Jubilar), na Paróquia São Carlos 
Borromeu – bairro Jardim das Américas/Curitiba. Na ocasião foram 
entregues flores às Irmãs, representadas pela Ir. Elizete Beie – que 
também é Assistente de nosso Núcleo. 
 
 

 
 
 

31 de Out. -  Participação da LMS Fátima D. Viccari, na parte da 
manhã, do Webinar promovido pelo SPM Nacional por ocasião 

da celebração dos seus 35 anos de existência. 

 

 

 
7 de Nov. - Participação de alguns membros do Núcleo em Celebração Eucarística, seguida de 
almoço, na Comunidade das Irmãs em Curitiba. Irmãs, padres, seminaristas e LMS agradeceram a 
vida e obra do Patrono das Congregações Scalabrinianas, São Carlos Borromeo, cuja festa litúrgica dá-
se em 4 de novembro.  
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14 de Nov. – Reunião da coordenação da 
Pastoral do Migrante da Arquidiocese de 
Curitiba, nas dependências da Escola ESI – São 
Carlos Borromeo. Participaram conosco também 
as Irmãs Silvia Cenci e Johana Ortiz. Realizada 
presencialmente, desta vez, num momento em 
que a pandemia parecia estar sob controle. Na 
pauta, planejamento para 2021. 
 
 
 
 
17 de Nov. – Participação da LMS Fátima D. Viccari, pela Pastoral do Migrante, juntamente com a 
coordenadora da Pastoral, Sra. Elizete Sant’Anna, em reunião dos padres do Setor Boqueirão. Na 
ocasião, conforme programa da pastoral (que precisou ser adiado devido à pandemia), foi exposto aos 
padres que compõe o setor (que engloba em torno de 13 paróquias) as necessidades e anseios da 
pastoral. A região está repleta de migrantes e refugiados que chegam praticamente sem nada. A ideia 
é fazer um trabalho conjunto onde as paróquias atuem cada qual apoiando de alguma forma. Talvez 
um centro onde se tenha oferta de apoio jurídico, psicológico, espiritual e outras necessidades que 
eles (os migrantes e refugiados) tenham. A avaliação do encontro foi bastante positiva. E encontros 
como esse serão realizados nos demais setores da Arquidiocese. 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 de  Nov. – Nesta data foram repassadas à 
coordenadora do Projeto SOL Cidadão, a Sra. Fátima 
Dumas, que está ligado à Paróquia São José – Vila 
Oficinas,  doações de alimentos recebidas pela 
Pastoral do Migrante da Arquidiocese, para ajudar 
no atendimento às famílias migrantes da região do 
bairro Cajuru. Neste mesmo dia foram repassadas 
outras doações, como fraldas e  roupas, arrecadadas 
pela LMS Maria Alice Mayer Pilarski. 
 

 
 

Maria Salete Krauss / Fátima D. Viccari 
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Tijuana, Baja California, México 
 

Reciban un cordial saludo de parte del grupo de Laicos 
Missioneros Scalabrianos (LMS) Madre Asunta México, 
deseando que la bendición de dios esté con ustedes. 
 
Sabemos  que el año no ha sido fácil pero gracias a las 
bendiciones del señor hemos sobrellevado esta 
pandemia. Nuestra labor como LMS en el Instituto 
Madre Asunta y el compromiso con las mujeres y niños 
y niñas migrantes desplazados, se ha visto un poco 
modificado,  pero desde el mes de marzo se lograron 
nuevas estrategias para intervenir en el albergue y 
sobre todo brindar acompañamiento a distancia.  
 

Gracias a las redes sociales y a diferentes plataformas se ha podido estar en contacto con la población 
migrante, se les ha dado acompañamiento de algunas necesidad, sobre todo agradecemos la labor que 
las hermanas han hecho,  ya que, el albergue permaneció en cuarentena total, no entraba nadie ni salía 
nadie para evitar contagios dentro de la institución. Pero las hermanas siempre estuvieron ahí para las 
mujeres migrantes.  
 
Cuando el semáforo bajo un poco se cruzó la fecha del 125 aniversario de la congregación, donde las 
hermanas renovaron sus votos y fue una bonita celebración. 
 
Nuestra ciudad se encuentra de nuevo en semáforo rojo y ya no se puede tener acceso al albergue, 
pero cumplimos nuestras labores dentro de nuestras posibilidades. 
 
Les enviamos un cordial saludo, y esperamos que estas fiestas sean gratas y sobre todo que estén llenas 
de bendiciones con la luz nuestro señor. 

 
 

 

 

 Grupo Madre Asunta    
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25 Ottobre 2020 – Apertura dell’anno Giubilare – Cattedrale Maria Assunta Piacenza 
 
Il 25 ottobre scorso, insieme a Sr Nuesa De Fatima 
Mariano, al Suo Consiglio e a molte delle Suore, che sono 
riuscite nonostante la grave pandemia a raggiungere 
Piacenza, abbiamo celebrato nel Duomo, che custodisce 
le spoglie mortali del Beato Giovanni Battista Scalabrini, 
l’apertura del Giubileo dei 125 anni di fondazione della 
Congregazione delle Suore di San Carlo Borromeo  
Scalabriniane. 
E’ stata una grande emozione ritrovarci nel luogo da cui, 
è partito per il Brasile, quel piccolo gruppo composto 

dalla Beata Madre Assunta Marchetti, dalla mamma, da due amiche e dal fratello Giuseppe inviate dal 
Beato Scalabrini come pioniere di una nuova Congregazione e di una nuova missione a favore dei 
migranti. 
Al termine della celebrazione Giuseppe Morsia, Coordinatore LMS del Gruppo San Giuseppe Europa, a 
nome di tutto il Movimento, ha omaggiato Sr Neusa de Fatima Mariano e tutte le Suore del Consiglio 
Generale di una rosa bianca.  
Per l’occasione è stato donato dalla Congregazione e 
posto accanto alla tomba del Beato Giovanni Scalabrini, 
un candelabro che rappresenta il Globo Terrestre a 
sottolineare la missione delle nostre Suore. Sr Neusa a 
conclusione della cerimonia ha ribadito parlando della 
missione della Congregazione: “Abitiamo nel cuore delle 
migrazioni, non solo come memoria del passato, ma 
come profezia dell’avvenire, nell’attenzione alle sfide del 
nostro tempo, seguendo Gesù Cristo.” 

 
 

 Gruppo San Giuseppe  
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GIUBILEO DEI 125 ANNI DELLA CONGRAGAZIONE MSCS 

 
 
 

INCONTRO DEI LMS DEL NUCLEO DI PIACENZA 

E DEI VOLONARI DEL CENTRO MIGRANTI SCLABRINI 
 
La sera del 16 dicembre in concomitanza con l’inizio della novena di Natale, Sr Milva Caro Provinciale 
della Provincia Scalabriniana San Giuseppe ha riunito in Casa Provinciale tutti i Membri del Nucleo 
Beata Assunta Marchetti di Piacenza e i volontari del Centro Migrati per un momento di preghiera ed 
un saluto per gli auguri del Santo Natale e di buon anno.  
 
E’ stato un momento importante e anche commovente perché ormai da 10 mesi le attività principali 
del Centro Migranti sono chiuse ad esclusone dei viveri di prima necessità. Purtroppo, di una 
cinquantina di volontari normalmente in azione, eravamo solo una quindicina, in quanto molti hanno 
ancora molta paura del virus e non partecipano agli incontri.  
 
 

Questo a fianco è il testo 

allegato alla rosa che è 

stata consegnata alla 

Madre Generale e a 

tutte le Consigliere 

Generali MSCS a nome 

del Coordinamento 

Generale e di tutto il 

Movimento LMS in 

occasione del Giubileo 

dei 125 anni di 

fondazione della 

Congregazione delle 

Suore Missionarie di San 

Carlo Borromeo - 

Scalabriniane  

Celebrato a Piacenza il 

25/10/2020 
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Nonostante ciò è stato comunque un momento bello ed importante per scambiarci oltre che gli auguri 
le novità dei mesi di pandemia trascorsi. 

 
GLI AUGURI DI CARLA 
In occasione del Santo Natale, abbiamo inviato a Carla, la più anziana del nostro 
Nucleo di Piacenza (89 anni) che molti di voi conoscono perché è una delle 
primissime LMS del Movimento e anche una delle prime a emettere la Promessa 
definitiva. 
Carla si trova in una casa di riposo perché a causa di un Ictus non è più in grado di 
camminare e pertanto di essere autonoma. Prima potevamo andare a visitarla ma 
ora a causa del Covid 19 non si può entrare nella struttura. Grazie ad un operatore 
siamo riusciti a farle giungere a nome del Gruppo e di tutto il Movimento un fiore 
con gli auguri di un Santo Natale. Ci ha risposto commossa ricambiando gli auguri 
per noi e per tutto il Movimento, in modo particolare per quelli che la conoscono 
e questa foto che  vi inviamo per ricordarla. 
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NUCLEO SAN LORENZO RUITZ – ROMA 
 

Ana Maria Ilagan, LSM teaches Catechism online to young 
children at Sentro Pilipino Chaplaincy, Evangelizer's group. 
Likewise, on Sunday's late afternoons were both Ana Maria 
Ilagan and Annie Bugarin take turns by giving online 
Catechism on the Catholic Church among the group with Sr. 
Tonette Jabao, MSCS. 
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"Ad esempio del Divino Salvatore, 

siamo lampada 
che illumina e riscalda..." 

(Venerabile  Servo di Dio Padre Giuseppe Marchetti)  
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GRATIDÃO!   
Estamos fechando o ano de 2020. Um ano cheio de desafios!  
Queremos manifestar nossa gratidão à Congregação MSCS pelo belo 
trabalho de motivação, mobilização realizado durante o ano. Em especial 
toda a programação do EM FUGA e agora no final do ano, o trabalho de 
divulgação sobre a vida e testemunho de fé do Venerável Servo de Deus 
Padre José Marchetti.  
Tem ajudado ao Movimento LMS na formação permanente e na motivação 
para uma maior adesão na missão Scalabriniana, junto aos Migrantes e 
refugiados.  
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