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Caríssimas Irmãs e Formandas

N esta  data tão significativa para nós, religiosas, agradeçamos juntas ao Pai, que nos cha-
mou para seguir Jesus na adesão total ao seu Evangelho e no serviço da Igreja, e derramou 
em nossos corações o Espírito Santo que nos alegra e nos torna testemunhas em todo o 

mundo, do seu amor de predileção pelos migrantes e refugiados.

Como Irmãs Missionárias Scalabrinianas não temos apenas uma gloriosa história para recordar e 
contar, mas uma grande história para construirmos juntas, por isso, queremos olhar o futuro, ao qual o 
Espírito nos projeta para fazer ainda grandes coisas.

O olhar ao passado nos abre à gratidão, porque somos herdeiras de uma rica história carismática, 
onde descobrimos a presença da ação de Deus que, no seu Espírito, chamou tantas co-Irmãs ao Segui-
mento de Cristo, a ler com os olhos da fé os sinais dos tempos e a responder com criatividade às neces-
sidades da Igreja no mundo da mobilidade humana. 

Nosso Fundador, o Bem-aventurado João Batista Scalabrini e os nossos Cofundadores, o Venerável 
Pe. José Marchetti e a Bem-aventurada Assunta Marchetti experimentaram a 

compaixão que tomava conta de Jesus quando via a multidão como 
ovelhas abandonadas sem pastor e, como Jesus, colocaram-se a 

serviço da humanidade à qual o Espírito as enviava, nos modos 
mais diversificados. A caridade não conheceu limites e soube 

abrir inumeráveis caminhos para levar o sopro do Evange-
lho entre os migrantes, nos diferentes âmbitos sociais.

O Ano Scalabriniano, que estamos celebrando, 
nos questiona sobre a nossa fidelidade criativa na mis-
são, como mulheres de comunhão, para sermos sinais 
credíveis da presença do Espírito que infunde nos co-
rações a esperança, fruto da fé no Senhor da história 
que continua a repetir-nos: «Não tenha medo... por-
que Eu estou contigo» (Jer 1,8).

A Esperança tem seu fundamento n’Aquele em 
quem colocamos nossa confiança (cfr 2Tm 1,12) e para 

quem «nada é impossível» (Lc 1,37). Esta é a Esperança 
que não decepciona e que nos permite continuar a escre-

ver uma história importante no futuro, para onde devemos 
dirigir o olhar, impelidas pelo Espírito Santo para continuar a 



fazer conosco grandes coisas, continuando a ser escola de comunhão para os próximos e os distantes, ali-
mentando o frescor e a novidade da centralidade de Jesus Cristo, testemunhando a beleza do seguimento 
de Jesus Cristo e irradiando esperança e alegria.

Neste dia de luz, acolhamos com gratidão o crescimento da internacionalidade das nossas comu-
nidades com a presença de jovens formandas de diversas culturas, sinal do amor de Deus que continua 
a chamar, dando um novo rosto à nossa Congregação. As jovens, com suas potencialidades, são o nosso 
presente e o nosso futuro, porque oferecem uma contribuição determinante com a generosidade de sua 
escolha e a vivacidade do seu entusiasmo. Junto a elas poderemos elaborar modos novos de viver o Evan-
gelho e dar respostas sempre mais adequadas às exigências do testemunho e do anúncio.

Acolhendo ainda com renovado empenho o apelo do Santo Padre, o papa Francisco na audiência 
durante o XIV Capítulo Geral, coloquemos sempre mais o nosso carisma a serviço da Igreja, reconhe-
cendo-nos na verdade de uma comunhão que sempre se abre ao encontro, ao diálogo, à escuta, à ajuda 
mútua para voltar-nos às inúmeras periferias existenciais que nos interpelam.

Caríssimas Irmãs e formandas, este Ano Scalabriniano nos convida a gestos concretos de acolhida 
alegre entre nós, com os migrantes e refugiados, e de maior proximidade no anúncio do Evangelho. Cami-
nhar juntas é sempre um enriquecimento e pode abrir novos caminhos de relações entre povos e culturas 
que nestes tempos resultam tão difíceis.

Peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, modelo de Consagração Religiosa, que nos 
abençoe e nos confirme no compromisso pessoal de renovação do nosso ser e agir, mantendo os nossos 
olhos fixos em Jesus Cristo, no firme propósito de caminhar humildemente com o nosso Deus!

Feliz e abençoada celebração para todas nós!

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Geral, Conselheiras e Secretária Geral


