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Queridas Irmãs, formandas e Leigos Missionários Scalabrinianos

A celebração da festa do fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini, neste ano se reveste 
de um significado ainda maior, pois estamos no jubileu da  Congregação, cujo itinerário  vem sendo 
percorrido à luz do lema do XIV Capítulo Geral: “Caminha humildemente com o teu Deus” (Mq 6, 8), que  
nos conduz a um caminho de renovação interior do nosso ser consagrado e, ao mesmo tempo, nos dá uma 
nova força espiritual, uma nova coragem e impulso missionário, movidas pelo Espírito Santo, que renova 
todas as coisas,  infundindo sobre cada uma de nós um novo ardor de santidade, conversão, vitalidade 
espiritual e apostólica, para sermos testemunhas do Senhor até os confins da terra (cf. At 1,8).

Este ano jubilar da Congregação, nos motiva a intensificar a 
busca de uma revitalização do nosso ser consagrado e missionário 
como Irmãs Missionárias Scalabrinianas, na fidelidade ao carisma 
scalabriniano, na abertura aos novos apelos do Senhor, na vivência 
e no fortalecimento de nossa identidade própria, sendo sinal do 
Reino de Deus, testemunho e profecia, no mundo da mobilidade 
humana.¹

 ¹ Circular n.º 01/2020 - Anúncio do jubileu da Celebração dos 125 anos de Fundação da Congregação 

Neste dia em que celebramos com alegria a 
festa de nosso fundador, o bem-aventurado João 
Batista Scalabrini, nos unimos a uma só voz para 
elevar a Deus um grande hino de ação de graças, de 
gratidão pela vida do fundador, do qual recebemos o 
dom do carisma scalabriniano a serviço dos 
migrantes e refugiados e acolhamos este grande 
apelo em  cultivarmos a espiritualidade herdada de 
nosso fundador, uma espiritualidade que é a resposta 
aos tempos de hoje, a ser alimentada seguindo Jesus 
Cristo, “sempre a caminho” em direção a cada pessoa 
de nosso tempo, que Ele confiou aos nossos cuidados. 

 Deixemos, portanto, que as palavras de 
Scalabrini ecoem forte em nossos corações, neste 
tempo de júbilo e de ação de graças que estamos 
vivendo: Este jubileu é uma das graças mais 
extraordinárias, é uma visita amorosa de Jesus às 
nossas almas (Carta Pastoral 79). Para o pastor 
Scalabrini, o jubileu é, antes de tudo, um fato 
espiritual e, precisamente, um meio pelo qual a graça 
de Cristo chega em nossa história. O jubileu é um 
apelo à santidade: “Façamos que este ano seja, para 
todos, verdadeiramente santo, empenhando-nos, 
mais do que nunca, pela nossa própria santificação 
(Carta Pastoral, 2 de fevereiro de 1900).



Para nós, Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, não é suficiente conhecer 
algumas ideias ou fatos da vida do bem-aventurado Scalabrini porque ele é muito mais do que uma página 
de história ou uma figura exemplar para o seu tempo: ele transcende a sua época. Caminhou humildemente, 
fazendo da humildade um estilo de vida, deixando-se interpelar e interrogar, pela humanidade migrante 
porque era persuadido de que Deus age na história com eles e através deles.
	 Também hoje, graças a este grande modelo de Scalabrini sentimo-nos chamadas a fazer florescer a 
criatividade scalabriniana juntos aos migrantes e refugiados. Pois, sempre mais a Congregação é chamada 
a sair pelas estradas das periferias existenciais para cuidar de quem está ferido e procurar quem anda 
extraviado, pronta a ampliar a sua tenda para acolher a todos. Entre os habitantes das periferias existenciais, 
encontraremos muitos migrantes e refugiados, deslocados e vítimas de tráfico humano, aos quais o Senhor 
deseja que seja manifestado o seu amor e anunciada a sua salvação.²
	 Em Scalabrini encontramos um estímulo renovado para continuar crescendo em nossa identidade 
carismática, a qual sustenta nossa resposta vocacional cotidiana. Peçamos a sua intercessão, para que 
reavive, em todas as Irmãs e comunidades da Congregação, o compromisso da oração incessante pelas 
vocações e o envolvimento pessoal com a animação vocacional. 
	 Movidas pelo mesmo Espirito que animou o fundador Scalabrini – Apóstolo dos migrantes, 
acolhamos com renovado ardor o apelo do Papa Francisco expresso em sua mensagem para o dia mundial 
do migrante e do refugiado, deste ano: A todos os homens e mulheres da terra, apelo a caminharem juntos rumo a 
um nós cada vez maior, a recomporem a família humana, a fim de construirmos em conjunto o nosso futuro de justiça 
e paz, tendo o cuidado de ninguém ficar excluído! Assim, façamos tudo a todos, e com esse compromisso do 
bem-aventurado João Batista Scalabrini, sirvamos o mundo segundo a vontade de Deus!

Superiora Geral, Conselheira e Secretária Geral

	

 Boa festa de Scalabrini!

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs

 ² Mensagem do Papa Francisco para o 107º dia mundial do migrante e do refugiado, 26 setembro/2021
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