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A C A PA
O Retrato oficial da Bem-aventurada Assunta Marchetti
Autora: Natalia Tsarkova
A Bem-aventurada está em pé, muito firme, não obstante a tempestade,
tão forte, que quase rasga o seu hábito. Sua postura decidida e tranquila irradia
determinação, força, serenidade e equilíbrio, porque ela está sempre apoiada
no sólido fundamento espiritual da glória do Senhor.
Seu olhar vivo é muito intenso, cheio de amor, bondade, compreensão e
misericórdia. Este olhar, voltado para nós, transmite uma sensação de paz.
Atrás da Bem-aventurada, vê-se um navio, num momento dramático, prestes a ser tragado pelas ondas. Mas todas as pessoas que estão no navio são
salvas e estão em segurança na barca que Madre Assunta abraça, estreitando-a
com amor de proteção ao coração.
A barca, de cor verde (esperança), com a borda vermelha (fé e amor), representa a Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas, da qual Madre
Assunta é cofundadora.
Na barca, além da representação variada da humanidade, veem-se duas Irmãs Missionárias, que cuidam dos necessitados, usando um vestido adequado
aos nossos tempos, o que indica a continuação dinâmica das atividades da Congregação. Uma delas dá de beber a uma pessoa muito sedenta (misericórdia,
caridade); a outra, na parte anterior da barca, abraça forte uma criança pequena
(amor para com o próximo, proteção).
A barca é também um símbolo expressivo da Igreja e da salvação: símbolo do
berço do renascimento espiritual.
Na sua mão direita, a Madre tem um crucifixo, como se fosse uma âncora salvadora; e como se estivesse escrevendo com ele nos corações sofridos e
cansados, cheios de medo e desespero, a única mensagem que pode dar força
e salvar: a fé.
Na parte inferior da cruz vê-se uma gota transparente, que representa uma
lágrima de alegria da salvação.
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EDITORIAL

Estimados amigos e amigas da Revista Peregrino!

A

Revista Peregrino, por suas páginas, dá a conhecer a seus leitores, aspectos da missão congregacional carlista scalabriniana junto aos migrantes, facilitando-lhes, por ações eficazes de informação, sua integração
nas comunidades de inserção e, possam proporcionar acolhida e solidariedade fraterna dos nacionais.
Esta missão, o Bem-aventurado Dom João Batista Scalabrini, fundador dos missionários e missionárias scalabrinianos a confirma quando se dirige aos seus missionários/as dizendo: “será abençoada pelo céu, se os missionários/
as se tornarem merecedores com a santidade de vida e com total confiança em Deus, fundamentados na fé”.
Este conselho foi encarnado por Madre Assunta Marchetti, cofundadora da Congregação das Irmãs Missionárias
de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, cuja vida e santidade foi promulgada pela Igreja com a festa de sua
Beatificação, dada em 25 de outubro de 2014, na Catedral da Sé, São Paulo, capital. A bem-aventurada Madre
Assunta fez-se migrante com os migrantes, deixando sua pátria, a Itália, consagrando-se a Deus, plenamente
confiante em sua presença divina, acompanhando-a e abençoando seus serviços de amor aos migrantes órfãos,
enfermos, necessitados, em terras brasileiras.
As palavras que descrevem a vida e missão da vida consagrada que Madre Assunta abraçou, se enlaçam na proposta do Papa Francisco, de no ano de 2015 dedicá-lo à Vida Consagrada. O objetivo é que seja como um tempo
especial para refletir e orar por aqueles que dedicaram seu serviço à igreja através da vida religiosa, que é motor
de Fé e presença evangelizadora.
Desejamos a você uma ótima leitura e reflexão nos temas e atitudes da Bem-aventurada Madre Assunta, das
temáticas sobre a Vida Consagrada e ao chamado a viver a vocação em plenitude.
Ir. Marílúcia Bresolin, mscs
Superiora Provincial
Caxias do Sul - RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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“A alegria do Evangelho enche o coração
e a vida inteira daqueles que
se encontram com Jesus.
Com Jesus Cristo,
nasce e renasce sem cessar a alegria”.
A carta, intitulada “Alegra-te”,
reúne reflexões feitas pelo Papa
Francisco durante o seu pontificado
sobre o significado que tem para a
Igreja o dom da Vida Consagrada.
O documento servirá precisamente
para preparar o ano dedicado aos
consagrados e consagradas. A Congregação para os Institutos de vida
consagrada e as Sociedades de vida
apostólica com a carta Alegrai-vos
pretendem dar início a um percurso
comum, lugar de reflexão pessoal,
fraterna, do instituto, quando nos
encaminhamos para o ano de 2015,
que a Igreja dedica à vida consagrada.
A carta é uma espécie de coletânea das principais palavras que o
Santo Padre dirigiu à Vida Consagrada:
“Gostaria de dizer-vos uma palavra e a palavra é alegria. Onde
estão os consagrados, há sempre
alegria”, dessa forma inicia a carta
circular, uma carta que “encontra as
suas razões” nesse convite do Papa
Francisco: “Os religiosos devem ser
homens e mulheres capazes de despertar o mundo”.
As reflexões do dicastério (departamentos do governo da Igreja
Católica que compõem a Cúria Ro-

mana) e as palavras do Papa Francisco giram em torno do conceito
da alegria que “não é um ornamento inútil, mas uma exigência e fundamento da vida humana” já que
“Não há santidade na tristeza”, cita
o Papa Francisco.
O testemunho da alegria se enraíza “na escuta fiel e perseverante
da Palavra de Deus” na escola do
Mestre, que, para um religioso, nasce também do momento no qual
Jesus olhou para ele e o chamou.
A fonte dessa alegria é o contato
com o mestre. A oração é a fonte
de fecundidade da missão. “Quando falta um olhar de fé a própria
vida vai perdendo gradativamente
o sentido, os acontecimentos da
história permanecem ambíguos,
quando não desprovidos de esperança”.
Sempre citando, o Papa Francisco na carta afirma que “Hoje as
pessoas precisam certamente de
palavras, mas sobretudo têm necessidade do testemunho, a misericórdia, a ternura do Senhor, que
aquece o coração, desperta a esperança, atrai para o bem.” Que os
consagrados, então, sejam “sinal de
humanidade plena, facilitadores e
não controladores da graça, pros-

trados no sinal da consolação”.
Os consagrados, para tornar fecunda e verdadeira a sua alegria,
são chamados, a “levar o sorriso de
Deus, e a fraternidade é o primeiro e mais credível Evangelho que se
pode narrar”. A alegria - afirma “se consolida na experiência de fraternidade”, pois uma “fraternidade
sem alegria é uma fraternidade que
se apaga”.
O “Fantasma que deve ser combatido - recorda a missiva - é a imagem da vida religiosa entendida
como refúgio e consolação diante
de um mundo externo difícil e complexo”, evitando de todas as formas “privatizar o amor”, não tendo
“medo da renovação das estruturas. A Igreja é livre. O Espírito Santo
a conduz”.
No final da carta foram selecionadas uma série de perguntas,
uma espécie de questionário, que
permite “um leal confronto entre
Evangelho e Vida”, perguntas que o
mesmo Papa Francisco elaborou ao
longo dos seus discursos e homilias
dirigidas aos consagrados e consagradas.
É um caminho para revisitar o
magistério do Santo Padre, não tanto para recordar os fundamentos
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da sequela Christi no celibato pelo
Reino - sabiamente ilustrados nos
anos por um rico magistério eclesial - quanto para verificar o fruto.
Uma vocação fundada em Cristo na
forma do Evangelho transborda de
alegria: para que esteja em vós a
minha alegria, e a vossa alegria seja
completa (Jo 15, 20).
A alegria não é ornamento inútil, mas exigência e fundamento da
vida humana. No afã de cada dia, a
carta, intitulada “Alegra-te”, reúne
reflexões feitas pelo Papa Francisco durante o seu pontificado sobre
o significado que tem para a Igreja
o dom da Vida Consagrada. Acrescenta: “Os consagrados recolhem o
testemunho que seus fundadores
lhes deixaram e querem despertar
o mundo com seu testemunho profético”, assegurou.
“Sempre, onde estão os consagrados, há alegria”. Todos os
homens e mulheres tendem a alcançar e habitar na alegria com a
totalidade do ser. Muitas vezes há

no mundo um déficit de alegria.
Ninguém é chamado a fazer gestos
épicos nem a proclamar palavras
altissonantes, mas a testemunhar
a alegria que provém da certeza
do sentir-se amados e da confiança
de ser salvos. A memória humana
esquecida e a experiência frágil de
Deus muitas vezes impedem que
se procurem as “terras da alegria”
nas quais se antegozam o reflexo
de Deus, e encontram as raízes do
Espírito.
Fonte: Circular aos Consagrados e
consagradas por ocasião do Ano da Vida
Consagrada - Papa Francisco

“levar o sorriso de Deus, e
a fraternidade é o primeiro
e mais credível Evangelho
que se pode narrar”
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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O olhar
cuidadoso de
Madre Assunta
Num mundo onde as relações são
cada vez mais frágeis, onde a tecnologia continuamente evolui e está no
comando, onde pela correria do dia-adia não se consegue ver, sentir, escutar,
cuidar do outro, onde o tempo não é
suficiente, é possível ver o testemunho
de uma mulher, que à frente de seu
tempo transformou pessoas, situações,
lugares, através de sua prática. Prática
embasada e alimentada pela oração,
espiritualidade, cultivo, que se expressam em cuidado, com caridade, simplicidade, compaixão: “Era estrangeiro e
me receberam na sua casa. Estava doente e cuidaram de mim”.
A vida de Madre Assunta foi uma
constante entrega aos planos e aos
cuidados Daquele que a chamou, e
na “extraordinária capacidade do fazer-se toda para todos, na forma mais
generosa e gratuita. Mulher que se entregou por inteiro, entregou seu amor
aos cuidados das crianças no orfanato,

às irmãs e aos doentes que se dedicou
sem reservas”. Madre Assunta criou
um ambulatório, junto ao Orfanato,
onde podia atender aos que procuravam medicamentos e aplicação de injeções.
A expressão cuidar tem diferentes
significados, um deles é cuidar do ser
humano com dignidade, pois a pessoa
é singular e única. O cuidado singular e
único olha o ser humano no seu todo,
na integralidade. O ser humano é portador de liberdade e responsabilidade.
O cuidado zela pela liberdade, pelos sonhos, realizações e buscas. O cuidado
não se remete ser unicamente físico,
pois a pessoa é um ser pluridimensional. Assim o cuidado requer totalidade
do ser cuidado. Cuidar dos sentimentos, dos sonhos, dos desejos, das paixões contraditórias, do imaginário, das
visões e utopias guardadas e escondidas dentro do coração obedece a escuta e atenção de outro ser humano.

“O cuidado olha
o ser humano na
integralidade".

A capacidade do ser humano de
continuamente criar sentidos e inventar símbolos, não se contenta com
fatos. Neles discerne valores e significações. Escuta as coisas que são
sempre mais que coisas porque se
transformam em indicações de mensagens a serem descodificadas. Cuidar
de alguém é mostrar-se compassivo, é
se colocar no lugar do outro, é viver
o que ele está vivendo, é ajudar a realizar o que não pode fazer sozinho,
ajudá-lo a conquistar sua autonomia
e viver com os meios e recursos de
sua capacidade. Cuidar de alguém é
convidá-lo a confiar no tratamento e
a deixar-se ajudar, ao mesmo tempo
em que ele é partícipe deste cuidado.
É buscar seu bem-estar, o restabelecimento integral de sua saúde, e isso
pressupõe recursos técnicos e humanos a serviço do paciente. É convertê-lo no verdadeiro centro de atenção,
em torno do qual tudo adquire sentido
e valor. Cuidado que se faz na totalidade, nas dimensões física, psíquica, social e espiritual, Madre Assunta o fez
segundo relatos de vida. “Era atenta a
tudo com uma disponibilidade extraordinária, para tratar dos doentes, ia
muito longe e a cavalo se preciso, aplicava injeções, ensinava as mães a fazer
chás com ervas medicinais”. Testemunhos relatam que um senhor anticlerical estava muito doente: tinha o corpo
coberto por feridas. Como não havia
médico naquele lugar, Assunta foi chamada para aliviar seus sofrimentos.
Cuidadosamente o curou com banhos
de semente de linho, conforme relatos
de algumas pessoas anciãs da localidade. A cura do corpo foi motivo de conversão de seus conceitos em relação
ao projeto de Deus e da própria vida.
Madre Assunta visitava famílias
para confortá-las. Para ela não era
suficiente intervir em favor das enfermidades humanas. O desvelo no
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cuidado humano alcançava as mentes
e corações para transformações. Viveu com bondade e dedicação, razão
pela qual as pessoas não esqueceram
o testemunho, sua coragem, sua ternura e desvelos maternos. “Não precisava chamá-la para os doentes, mal
sabendo que havia um, se apressava e
se apresentava bondosamente e sorridente como se estivesse passando
ali por acaso. Sentava-se ao lado do
leito e escutava atenciosa e prestativa as longas histórias de sofrimento.
O dom da escuta sobrepunha os remédios que oferecia ao enfermo. No
das confidências e desabafos deixavalhes palavras de encorajamento e de
conforto. E se houvesse necessidade
oferecia de boa vontade, seu serviço
de enfermeira. Praticou o mandato de
Jesus: “Vá e faça o mesmo”!

Madre Assunta deixa um legado,
uma inspiração no cuidado com o
doente. “Era a madre superiora, mas
exercia também outras funções, a de
enfermeira, que socorria na dor quando a medicina se tornava impotente
e que com sua palavra de religiosa,
tornava menos difícil a agonia ao moribundo”!
A doença remete à saúde. Toda cura
reintegra as dimensões da vida sã, no
nível pessoal, social e no fundamental
que diz respeito ao sentido supremo
da existência e do universo. Por isso
o primeiro passo consiste em reforçar a dimensão-saúde para que cure
a dimensão doença. Cuidar do ser
humano em toda a sua integralidade
caracteriza o cristão e a missão para
a missionária scalabriniana, marca registrada da cofundadora Assunta Mar-

chetti, de suas boas obras em especial
no cuidado com a saúde. “É uma relação de sujeito-sujeito. É com-vivência, é inter-ação! Cuidar é entrar em
sintonia com o outro. Ela esqueceu-se
de si para dedicar-se ao cuidado dos
que mais necessitavam. Sua acolhida
maternal, humana, afetuosa, terna, a
escuta para conhecer a individualidade, suas atitudes mostravam que cada
ser humano ocupava um lugar em sua
vida. Sentava-se e continuava velando ao lado, com o cuidado do mesmo
Deus que tanto amou. Deixou-se tocar
pelo sofrimento humano, torna-se um
radar de alta sensibilidade, estando
sempre disposta a oferecer seus cuidados a todo que necessitasse.
Os sábios de todos os povos sempre
pregaram: sem o cultivo do espaço espiritual, o ser humano se sentirá infeliz
e doente e se descobrirá um errante
sedento em busca de uma fonte que
não encontra em lugar nenhum. Mas
se acolher o espírito e Aquele que o
habita, se encherá de luz, de serenidade e de uma grande felicidade.
Cuidar do todo do ser humano significa cuidar dos valores que dão rumo
à vida e das significações que geram
esperança para além de nossa morte.
O cuidado junto ao enfermo se transforma em vida a cada dia pelo fato de
estar. É com o coração que se vê corretamente. “O essencial é invisível aos
olhos”. É o sentimento que torna pessoas, coisas e situações importantes.
Esse sentimento profundo se chama
cuidado. Somente aquilo que passou
por uma emoção, que evocou um sentimento profundo e provocou cuidado,
deixa marcas indeléveis e permanece
definitivamente porque foi o cuidado
quem primeiro moldou o ser humano.
Ir. Mirela Furlin, mscs
Estudante de Enfermagem
Universidade Luterana do Brasil,
Torres, RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Amar, Cuidar e Educar
Madre Assunta Marchetti teve
coragem de redimensionar seu projeto pessoal para se comprometer
mais com o projeto missionário congregacional. Sua experiência de fé,
oração, escuta da Palavra de Deus
e vivência cristã, a fez uma grande
mulher de ação. A educação, desde os primórdios da Congregação
das Irmãs MSCS, foi um dos focos
missionários. Uma das finalidades
da congregação foi a educação dos
jovens, especificamente dos filhos
dos imigrantes, sobretudo dos órfãos e abandonados.
Essa missão consistia em dar aos
jovens e às crianças a possibilidade
de vencerem na vida, promovendo-as integralmente, através de uma
formação e educação de qualidade,
as quais desenvolviam as habilidades profissionais, culturais e humanas. Neste sentido, a educação visa
à formação da pessoa na sua totalidade do ser, “ao aperfeiçoamento
harmônico das capacidades do homem, e a educação que abrange o
corpo, o espírito, o coração, os afetos, a imaginação, à vontade com a
inteligência” (Scalabrini).
Madre Assunta via na missão de
suas coirmãs um meio privilegiado de ser presença amorosa junto
aos migrantes mais necessitados e
como forma concreta de vivenciar o
carisma. Trazendo para o seu tempo
os aspectos da “educação preventiva e da escola família” preconizada
pelo nosso padroeiro São Carlos

Borromeo. Nada mais verdadeiro,
profundo e vivencial, que no seio da
família para o homem formar suas
ideias, desejos e atitudes. Juntamente com Padre José Marchetti
soube captar a lacuna e suprir as
necessidades desses órfãos. Daí o
verdadeiro o genuíno sentido educacional no orfanato que tão bem
Madre Assunta soube conduzir com
firmeza e docilidade. Ela nos transmitiu com tanto zelo e dedicação
que até hoje subsiste.
Diante desta rica herança de objetivos, conceitos e fundamentos,
as escolas Scalabrinianas sempre
desenvolveram um trabalho significativo e moderno na área da educação. O conhecimento, a cultura
e o desenvolvimento humano são
transmitidos aos alunos por meio

de modernas práticas pedagógicas
e tecnológicas, por seus educadores, em constante formação que
diariamente dedicam-se e têm por
objetivo: promover uma educação
de excelência na sua diversidade,
formando pessoas comprometidas
com a cidadania universal fundamentada nos valores cristãos.
“O maior valor de um homem, na
sociedade é o caráter, fruto de convicções profundas. O caráter produz
a firmeza e a coragem em evidenciar
a própria opinião, de fronte erguida
e diante de quem quer que seja,
quando necessário” (Scalabrini).
Madre Assunta, para todos, foi
mãe que amava, educava, acolhia,
curava, cuidava e devolvia o sentido
da vida. Toda a sua vida foi orientada e assinalada pela caridade de
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Cristo que ardia em seu coração e
o colocava na missão que exercia.
Madre Assunta, para as Irmãs e
Leigos, é motivo de ação de graças
pelo seu testemunho missionário
de mulher forte e perseverante ao
apelo de Deus. Soube enfrentar as
exigências da época e ser fiel ao
seguimento de Cristo nas contradições de seu tempo. Peçamos à
Madre Assunta, para que junto de
Deus interceda a cada um de nós e
por todos aqueles que se dedicam à
causa da educação e formação das
crianças e jovens do nosso tempo.
Madre Assunta, Rogai por nós!
Ir. Sueli Nardin, mscs
Diretora do Colégio São Carlos
Caxias do Sul, RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Madre Assunta e o cuidado
com as crianças

Crianças e adolescentes são protagonistas de uma história de fé,
amor e caridade. História essa que
começa na longínqua Itália, a partir
do sim à vida dado por Madre Assunta. Resposta generosa a um desafio
que se repete em nossos dias com
migrantes de outras nacionalidades.
Uma mulher que, com seu despojamento e simplicidade, faz corações
aflitos e sofridos encontrarem aconchego e alento. Tempos idos de dificuldades materiais, mas de um sentimento de total confiança em Deus,
amor e acolhimento ao próximo.
O testemunho de Madre Assunta
se propaga nos dias de hoje no Projeto Padre José Marchetti, que desenvolve o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos atendendo diariamente cento e cinquenta
crianças e adolescentes no espaço
da Igreja Maria Mãe dos Migrantes.
As crianças residem na região do

bairro Desvio Rizzo e em outros loteamentos do município. Por meio
de atividades artísticas, culturais, esportivas, de apoio pedagógico e de
formação humana, as crianças/adolescentes desenvolvem habilidades
e, principalmente, vão se tornando
protagonistas de sua história e construtores de um mundo mais solidário e de paz. No projeto as crianças/
adolescentes são incentivadas a desenvolver um sentimento de pertença e identidade, criando vivências e
trocas culturais, a socialização e a
convivência comunitária.
Entre as atividades realizadas, a
roda de conversa é um momento
único entre os educadores sociais,
crianças e adolescentes. Nesse espaço refletem sobre direitos humanos
e sociais, temáticas da atualidade
que fazem parte do cotidiano das
crianças direta e indiretamente.
Acolher essas crianças, adoles-

centes e suas famílias é também
um desejo de cuidado com o outro,
tornando-os mais sensíveis para o
amor, o respeito e a confiança em
Deus. O sorriso, o abraço de cada
criança e cada adolescente, faz-nos
acreditar que é possível construir
uma vida e um mundo melhor. Olhar
para a história de vida desses pequenos com olhos de Madre Assunta é
sentir muito viva a promessa de vida
e de esperança que Deus nos faz e
que motivou a Beata Assunta a tornar-se sinal de partilha e solidariedade. “Quantos pães partiram aquelas
mãos!”
Madre Assunta, ilumina nosso
coração, para que seja ardente para
humildade, respeito e solidariedade,
na construção de um mundo novo
sem exclusão.
Alice Bidese
Educadora - Projeto Pe. José Marchetti
Caxias do Sul, RS

2014 | PEREGRINO | 11

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r

12 | PEREGRINO | 2014

Cultura e Realidade
Essa mistura, que vem dessa terra
Semente que brota do chão
Esse sorriso de gente sincera
Mostra o que tem de bom

Tinha um parquinho todo destruído
Garrafas de cachaça jogadas pelo chão
A música que tinha um sonho construído
Era um bandido com o som do “três oitão”

Cheguei, e cantando fui muito mais além
Pois a nossa história continua
De geração em geração se perpetua
Mostrando o suingue que tem

Mas tinha também muita gente de bem
Que queria ajudar os que não tem
Vi muita criança e muito adolescente
Perto e se envolvendo com um mundo diferente

Cada religião, cada crença, cada reza
Cada união, sentimento que se preza
Somos diferentes então entre nessa luta
Contra o preconceito liberdade absoluta

Vendo tudo isso me surge um pensamento
Que a minha voz representa um instrumento
Para narrar a vida da comunidade
e valorizar todos que são de verdade

Senegalês, brasileiro, haitiano
Polaco, alemão, índio e africano
E muitos mais aí por esse mundo
Pois a cultura é um infinito profundo

Reinvento e não lamento a minha quebrada
Pois ela sempre ficará guardada
No meu coração e nas palavras
Que gentilmente coloquei nessa canção

Essa mistura, que vem dessa terra
Semente que brota do chão
Esse sorriso de gente sincera
Mostra o que tem de bom

Não importa a idade
Meu futuro eu invento
Sou tipo Racionais:
- Eu caminho contra o vento!

Aqui nessa cidade vejo muita confusão
E também muita desunião
Vi pouca polícia e muito cidadão
Sendo assaltado pelo seu próprio irmão

Essa mistura, que vem dessa terra
Semente que brota do chão
Esse sorriso de gente sincera
Mostra o que tem de bom.

Andando ali, entre becos e vielas
Senti um forte cheiro já sabia o que era
Era muita droga e muita bebida
Nem fico horrorizado pois isso é rotina

Dinarte Paz/Oficineiro de Música
Eduarda Pinzon
Marcelo Silva Jr.
Pedro Gustavo Lopes
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Os MIGRANTES e a Beatificação de
Madre Assunta
No dia 25 de outubro de 2014,
na Catedral Metropolitana de São
Paulo, teve lugar a celebração eucarística na qual foi beatificada (reconhecida como Bem-aventurada) a
venerável Madre Assunta Caterina
Marchetti, cofundadora das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo (Scalabrinianas).
Madre Assunta nasceu em Lombrici di Camaiore, Lucca, Itália, no
dia 15 de agosto de 1871. Como
tantos outros missionários a serviço
dos migrantes, sob a inspiração do
Bem-aventurado Dom João Batista
Scalabrini, bispo de Piacenza, e a pedido de seu irmão Pe. José Marchetti, em 27 de outubro de 1895 Madre
Assunta embarcou no porto de Gênova com destino ao Brasil.
Em São Paulo e no Rio
Grande do Sul, trabalhou junto
às comunidades e famílias de
migrantes, dedicando-se de
forma particular aos órfãos do
Orfanato Cristovão Colombo,
na cidade de São Paulo, Ipiranga e Vila Prudente. Sua vida
representa um testemunho de
doação não somente àqueles
que estavam privados da
própria pátria, mas também
aos doentes, ao pequenos,
aos últimos e aos mais necessitados - como costuma dizer o
Papa Francisco!
“Lúcida e serena”, faleceu
em 1º de julho de 1948 no Orfanato Cristovão Colombo, nas
dependências da casa de Vila
Prudente. “Faltava-lhe pouco
mais de um mês para cumprir
77 anos, tendo há pouco retor-

nado à convivência de seus amados
órfãos”. No dia 7 de setembro de
2010, a Congregação para a causa
dos Santos reconhece as virtudes
heróicas da Serva de Deus Madre
Assunta. Quanto ao decreto de tal
reconhecimento, foi promulgado
pelo então Papa Bento XVI no dia
19 de dezembro de 2011.
A vida e obra de Madre Assunta,
no contexto da Revolução Industrial
e das migrações históricas no final
do século XIX e início do século XX,
enquadra-se perfeitamente na sensibilidade da Igreja para com a chamada “questão social”. Entre tantos testemunhos, estão os “santos
sociais”, fundadores e fundadoras
de novos institutos religiosos e lei-

gos, com um caráter marcadamente
apostólico. Em igual contexto, vem
à luz a Carta Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, publicada em maio
de 1891, documento inaugural da
Doutrina Social da Igreja.
O mesmo se pode afirmar de seu
irmão José Marchetti e de Dom J.
B. Scalabrini, considerado “pai e
apóstolo dos migrantes”. Através
deste último, a Igreja recebeu a intuição do carisma scalabriniano: presença evangélica no mundo das migrações. As três figuras deixam um
rastro de pegadas inconfundíveis
de ardor missionário, com destaque
particular no campo da mobilidade
humana em todos os seus aspectos.
Testemunhas de ontem, inspiração para os discípulos missionários de hoje, no convite
do Documento de Aparecida
a retomar com toda força o
entusiasmo pela nova evangelização. Os deslocamentos
humanos continuam envolvendo milhões de pessoas
em todo mundo e em todas
as direções. Mais do que
nunca, os migrantes se põem
simultaneamente em fuga e
em busca: sonham, lutam,
caminham e esperam... Juntamente com Dom Scalabrini
e Pe. José Marchetti, Madre
Assunta constitui uma referência para o trabalho com
os migrantes, refugiados,
prófugos e itinerantes.
Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS
Vigário Geral Missionários
Scalabrininianos
Roma, Itália

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Ecos da Beatificação de
Madre Assunta e
Encontro de Formandas

Moro atualmente em Ji-Paraná/Rondonia, mas em breve estarei indo para Cuiabá.
Falar de tamanha graça de participar da beatificação de Madre Assunta quase não tenho palavras.
Creio que não só o evento em si,
mas toda articulação nas bases,
todo espírito sendo preparado foi
emocionante. O que vale é o resultado, o evento passa, porém fica a
emoção retida no olhar e no coração.
A Missa de Beatificação foi inesquecível. Confesso que sufoquei
meu choro por que não podia derramar lágrimas devido às tintas
no meu rosto. Caracterize-me de
indígena. Foi um momento muito
esperado, muito rezado e prepara-

do por tantas pessoas e muito mais
por Deus. Confesso que depois da
beatificação, me senti mais animada na caminhada. Amo mais a congregação, me sinto mais scalabriniana. Aprendi e aprendo a cada dia
mais amar Madre Assunta e suas
virtudes. Sinto que o mundo e os
migrantes precisam a cada dia de
mim como irmã e eu quero.
O encontro de formandas foi
maravilhoso! Fui ansiosa pra conhecer cada formanda, vocacionada e
irmãs que estavam articulando o
encontro. Cada detalhe foi muito
importante, da acolhida aos momentos da partilha de vida, de cultura, ou simplesmente estar juntas.
O tempo passou rápido. Foi emocionante estar próximo das irmãs

do Governo Geral, elas participando das nossas alegrias, sonhos, expectativas foi maravilhoso.
Digo isso por que sempre me
senti muito longe das irmãs, cada
Província no seu “quadrado”. Esse
encontro e Beatificação de Madre
Assunta abriu-me para o sentido
de pertença a toda Congregação,
conhecendo a aprendendo a amar
cada uma, nas suas diferenças culturais e linguísticas. Eu estou simplesmente encantada com tudo.
Obrigada, Senhor e toda Congregação, por mais essa oportunidade. Obrigada Família Scalabriniana,
conte comigo, minhas preces a todas vocês e meu abraço amazônico.
Avante!
Ir. Gleiciane Matos Gomes, mscs
Ji-Paraná - RO
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Que alegria e sinal de esperança
para nós foi a beatificação de Madre Assunta! Poder estar juntas,
alegrar-se e encontrar-se entre irmãs e amigos, caracterizou a festa!
Na Celebração de beatificação percebi quantas irmãs se emocionaram, por estar ali, celebrando uma
conquista que foi rezada, motivada
e buscada por todas.
E que momento maravilhoso foi
o encontro das formandas, vi e senti as grandes expectativas no olhar
de cada uma e a alegria do conhecer, do conviver e de se sentir parte
de um projeto maior.

Foram lindas as apresentações de cada grupo e motivador também foram os testemunhos missionários e vocacional das irmãs. Fez a diferença!
Uma irmã sentada próxima a mim se expressou: “Vocês não são o nosso
futuro, mas são o nosso presente nesta caminha missionária a serviço do
migrante” e me alegrei por ouvir isto e concordei com a suas palavras,
pois juntas, a cada dia escrevemos um pouco da história da família Scalabriniana.
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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A Beata Madre Assunta já dizia:
“Sorri-nos uma grande esperança”, e foi essa certeza que ficou
para mim, ser sinal de esperança,
confiança e vida na Congregação.
Agradeço a cada uma e continuaremos unidas em preces...
Ir. Érica Ortiz, mscs
Manaus - AM

“A juventude é a janela pela qual o
futuro entra no mundo” (Papa Francisco)
Foi uma alegria imensa poder participar da Beatificação de Madre
Assunta neste tempo especial que
vivo, meu primeiro ano como Irmã
Scalabriniana. Senti muito forte a
presença de Madre Assunta durante a Beatificação e o Encontro das
Formandas e Vocacionadas, sua voz
dizia ao nosso coração: “Queridas
Irmãs, queridas jovens: Coragem
e confiança, o bom Deus recompensa tudo que fazemos para sua
glória. Como é lindo perceber que
a realização da Beatificação foi
como que uma construção, onde
cada Irmã, cada leigo e formandas foram colocando seu tijolo
para que a obra ficasse magnífica.
É muito bom quando encontramos
pessoas que estão dispostas a caminhar conosco, pela mesma causa, Jesus Cristo e o migrante, isto
nos fortalece. Partilhar alegrias e
desafios entre jovens renasce a esperança do quanto Deus continua
chamando pessoas para doar com
alegria a sua vida a serviço de uma
grande causa: despertar o mundo
para o amor, esta é nossa maior
missão.
Como Scalabrinianas somos
convocadas a conhecer a cultura
de diferentes povos, de diferentes
realidades. Neste encontro tivemos
a oportunidade de nos enriquecer
com a presença de jovens vocacio-

nadas e formandas provindas de
diversos países, trazendo consigo,
suas características, seus costumes, sua maneira de falar e vestir,
formando um lindo ramalhete da
diversidade das criaturas de Deus.
Ele quer nos falar pela presença específica de cada uma.
Podemos fazer nossas as palavras de Madre Assunta: “Sorri-nos
uma grande esperança”.
Que tenhamos coragem de “Despertar o mundo! Ser testemunhas
de uma forma diferente de fazer as
coisas, de agir, de viver!
É possível viver neste mundo de
forma diferente” (Papa Francisco).

Um evento esperado e preparado com muito entusiasmo. Uma
graça poder participar. Na celebração, vivendo todo aquele clima de
espiritualidade motivada com cântico e oraçõs, para mim foi motivo
de renovação de fé, de esperança
de um futuro Missionário promissor para a Igreja e Congregação.
Senti-me mais profundamente Missionária Scalabriniana renovando
os comprimissos assumidos desde
a primeira profissão Religiosa. Senti
que a Congregação é mais Igreja no
sentido de pertença na ação Missionária
A Beata Assunta foi uma
Mulher que viveu profundamente
a vida cristã e mais profundamenNossa prece de louvor ao Senhor te os conselhos evangélicos. Madre
que inspirou a realização deste en- Assunta para mim sempre foi um
contro, ao Governo Geral e Provin- exemplo de vida e desde 1957 alciais que apoiaram a realização do canço graças por seu intermédio.
mesmo e a todas as formandas e Sigamos em frente com esperança
vocacionadas que foram moldan- a exemplo de nossa co-irmã, ouvindo cada minuto deste encontro, do a voz do Espírito de Deus e os
queridas jovens AVANTE, AVANTE, passos de Jesus Cristo, “Eu era MiAVANTE..
grante e me acolheste..” Mt. 25,35.
Ir. Silvana Ribeiro, mscs
Passo Fundo, RS

Ir. Felicita M. Rosset mscs
Caxias do Sul, RS
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Fue una alegría enorme participar de la beatificación de Madre Asunta, muy significante para mí.
La experiencia maravillosa llenó mi corazón. Viví
algo indescriptible que nunca olvidaré. Madre Asunta es para mí un ejemplo para vivir el proyecto de
Dios en mí vida. Me hizo pensar, reflexionar y esperar en Dios. Tantos motivos me animan ingresar en
la Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas y el hecho de conocer y amar Asunta se
suma a mi decisión de seguir a Jesucristo el carisma
scalabriniano.
Kelly da Silva
Paraguai

Sempre apreciei a simplicidade, a confiança, a bondade de uma pessoa. E em pouco tempo soube da história
de uma mulher que além de dedicar sua vida a todos esbanjava de todas as formas de uma pessoa considerada
em meu ver incrível. Madre Assunta se silenciou e buscou ouvir Deus, e no Sagrado Coração de Jesus depositou
toda sua confiança. Enfrentou as dificuldades, as perdas e
as reclamações sempre com devota confiança e sempre
orando ao Pai.
Sua beatificação foi uma forma de honrar essa grande
mulher de coração puro e sincero. Madre Assunta é uma
mulher de inspiração, de fé inabalável; ela inspirou e emocionou muitas pessoas. Que levemos conosco seu exemplo de vida simples dedicada e focada em duas virtudes:
bondade e confiança.
O medo muitas vezes impede jovens de seguir um caminho, de ouvirem o que as chama, impede de realizar o
seu e o maior desejo de Deus. O encontro, além de ser
marcado com relatos incríveis de mulheres que deram
o seu sim sem medo sem olhar pra trás, foi também um
meio de ver quantas jovens são corajosas e inspiradoras.
Um encontro lindo, divertido em um lugar especial. Inesquecível para quem inicia um caminho e marcante para
quem já está na trajetória e seguindo o caminho de Cristo
Luiza Gomes
Dom Feliciano, RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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O êxodo é um caminho em busca da liberdade. Como memória e
esperança de libertação perpassa a
história de Israel nas suas diferentes
etapas. Dá sequência ao registro da
história antiga dos hebreus no Egito
após a migração de Jacó. O Senhor
libertou Israel do Egito para cumprir sua aliança com os patriarcas. A
revelação da aliança no Sinai especificou os termos do relacionamento entre Deus e o seu povo, restabelecendo a sua morada com o ser
humano. Deus resgatou seu povo
de forma poderosa da escravidão
no Egito, revelou-se no Sinai, e manifestou a sua condescendência ao
habitar no tabernáculo em meio ao
seu povo sofredor. Revela a santidade e a graça do Senhor na aliança e
no simbolismo, cerimonial da vida e
do culto de Israel.
A vigorosa e surpreendente experiência da libertação se torna
marco fundante de Israel. Livre, nasce Israel como nação. A fé se define.
Provocado por Moisés, Deus diz seu
nome, com tudo o que isto significa
para o povo. A total libertação con-

cretizada torna-se o tema central
desta fé na descoberta experiencial
da relação a Deus. Por esse fato se
concretiza o que o povo aguardava,
em sucessivas gerações, na promessa de Abraão e a esperança desde
Abraão. Na Páscoa de cada ano será
ritualmente recordada a memória
religiosa e cultural do povo. É um
acontecimento de fé na novidade de
Deus. É uma afirmação da relação
do povo com seu Deus. Mas, também uma definição da relação das
pessoas entre si no horizonte humano da sociedade que parte, quebra
uma estrutura e estabelece novas
relações.
A constante da libertação da pobreza vivida na opressão revela-se
como a orientação fundamental da
Aliança. Libertar é, portanto, restabelecer e construir a justiça, salvar e
resgatar a pessoa singular e o povo
como um todo. Libertar é reorientar e transformar a visão de mundo
que preside a organização da própria vida, da pessoa e da nação. Mulheres e homens vivem o sonho da
terra prometida, a defesa da vida, a

justiça, a liberdade, sonho de Deus
para com sua criatura. A figura de
Miriam junto com suas companheiras são testemunhos às mulheres
nas lutas camponesas.
As cenas das parteiras hebreias
se enraízam na casa dos hebreus.
A realidade constante das lutas de
libertação da época formaram lideranças fortes e carismáticas. As mulheres se unem na proteção da casa
e na defesa do futuro dos filhos. O
lugar das mulheres na história de
opressão é protagonizado na mediação e da solidariedade étnica.
Como as parteiras e a mãe de
Moisés, como Moisés, Aarão e Miriam o Deus da vida convida a tantas
mulheres a fazer a experiência do
êxodo. Convida Assunta, Carolina,
Ângela e Maria e as mulheres que as
sucederam professar sua fé a concretizar sua vocação libertadora na
terra prometida. Perceberam o Deus
atuante na história que caminha
para a terra que mana leite e mel.
O destino dos abandonados, mulheres e homens migrantes é palco de
escravidões e libertações. O sentido
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da história transparece desde o seu
reverso. O êxodo é o discernimento
da história. A libertação das necessidades fundamentais alicerça as
práticas diárias. Os mandamentos
são exercícios de liberdade a partir
da educação, saúde, trabalho e assistência. Os grupos que se encontravam nas montanhas da terra de
Canaã eram de diferentes origens. O
êxodo tem para a fé e para a história
do povo de Deus a continuidade da
migração e deslocamentos que hoje
constituem a mobilidade humana.
As atitudes libertadoras de Jesus
carregam a força do amor, da solidariedade, da partilha, da compaixão e da justiça. As estruturas são
quebradas. O êxodo à luz do mistério pascal devolve a liberdade. O
projeto de vida recoloca os valores
humanos, cristãos, éticos, religiosos
e culturais. Deus tece no coração de
tantos homens e mulheres a tenda
da acolhida e solidariedade que se
estende nas ações pastorais.
Erguei os olhos e olhai os campos
já dourados, prontos para a colheita
afirma o evangelho de João. Jesus
convida a levantar os olhos, a olhar
e ver o mundo bom que já tem seus
frutos. O tesouro precioso de Madre

Assunta está no êxodo de seus sonhos de ser carmelita e migra para
ser missionária no exterior. Na longa travessia pelo deserto junto com
mais três mulheres, Assunta busca
a libertação de seu povo que migra.
Assunta fez-se mulher de seu povo.
Fez-se mãe e libertadora de um povo
migrante, cansado da opressão política e econômica e do sistema. Fezse serva do povo órfão de justiça, de
valores, sedento de Deus e faminto
de pão. Como a água que jorra no
deserto e a noite faz cair o maná,
tantos pães foram amassados, zelosos cuidados devolveram a vida de
pequenos e grandes. Tirou as sandálias diante das surpresas e manifestações de Deus ouvindo os clamores
e sofrimentos dos migrantes.
No caminho missionário, todo
êxodo é capaz de atravessar desertos de tempos para se dirigir com fé
e confiança à terra nova da promessa. Para muitos europeus e para Assunta e suas companheiras, a terra
da promessa era o Brasil. A esperança do povo de Israel nasce em meio
ao fracasso do exílio. A esperança
das missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas nasce do clamor dos pobres e pequenos. As saí-

das e chegadas humanas, nas longas
e desérticas travessias constituem o
caminho da fé e da esperança de um
novo céu e de uma nova terra que
lhe dá o pão.
Ainda hoje os desafios aproximam a humanidade dos espaços
vazios onde a vida é enterrada. Espaços que negam ou matam a esperança, provocando assim novas
escravidões. É a partir desses espaços e dessas situações que o povo
é chamado e enviado para novos
êxodos, novas caminhadas de libertação. Ouve-se o eco da voz do Deus
Conosco: “Eu estarei contigo” e “Eis
que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos”!
Enquanto o clamor dos pobres,
oprimidos, excluídos, migrantes, refugiados e abandonados continua
subindo a Deus, ele continua descendo, enviando um novo Moisés,
uma nova Miriam uma nova Madre
Assunta Marchetti. O final aberto do
êxodo convida a caminhar sempre. É
o caminho do Espírito no Espírito. É
o movimento, a mística que move a
espiritualidade exodal no cotidiano
e capacita o ser humano para uma
atitude permanente de discernimento na coragem de deixar para trás
todas as formas de escravidão em
busca da terra prometida. Caminhase então na certeza da promessa
que Ele, o Deus do êxodo, da Vida,
do Caminho, de Libertação precede
a humanidade. Hoje na história que
se faz, as manifestações de Deus assinalam caminhos, acendem luzes,
movem corações e fazem acreditar
e exclamar: “sorri-nos uma grande
esperança” para retomar a caminha
como processo permanente na história do Povo de Deus, ontem e hoje.
Ir. Nelí Basso, mscs
Coord. Diocesna da Animação
Bíblico-Catequética
Diocese de Caxias do Sul, RS
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Lágrimas de alegria
marcam beatificação
de Madre Assunta
Gestos de acolhida, hinos de
júbilo e preces de gratidão a Deus
produziram a tônica mística da beatificação de Madre Assunta Marchetti no sábado, 25 de outubro de
2014, às 10h, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção,
em São Paulo, onde milhares de
vozes e corações de diferentes países se uniram num único e mesmo
espírito.
Ponto alto e muito esperado por
todos os peregrinos foi o rito de
beatificação presidido pelo cardeal
Angelo Amato, Prefeito da Congregação da Causa dos Santos, que leu
a carta apostólica, na qual o Papa
Francisco inscreveu Madre Assunta
no livro dos beatos. Na carta, o papa
Francisco afirma que a bem-aventurada é “testemunha da caridade

de Cristo para com os migrantes e
órfãos, dos quais foi ‘mãe’”, e também institui que anualmente, no dia
primeiro de julho, será celebrada a
memória da beata Madre Assunta.
Outro momento de grande comoção foi o descerramento do quadro com a imagem da bem-aventurada Assunta obra da artista russa,
Natalia Tsarkova. Com aplausos, e
muita emoção, os participantes contemplaram os olhos bondosos e acolhedores da nova beata.
Conforme Natalia, quem olhar
para Madre Assunta terá “uma sensação de segurança e de paz, porque
ela está olhando para o mundo com
um olhar cheio de bondade e amor,
cheio de misericórdia”, revelou.
Em procissão pela nave central
da catedral, a superiora geral da

congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, irmã Neusa de Fátima
Mariano, acompanhada pela irmã
Laura Bondi e crianças da Casa Madre Assunta da Vila Prudente e do
Instituto Cristóvão Colombo, do Ipiranga, introduziu a relíquia da bem-aventurada e diante dela, as crianças depositaram rosas.
Madre Assunta viveu de maneira
exemplar as virtudes da fé, da esperança e da caridade, destacou o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São
Paulo, que presidiu a Celebração
Eucarística logo após o rito de beatificação. “Sua vida foi inteiramente
orientada pela caridade de Cristo
que ardia em seu coração e que lhe
ajudava a ver os outros como imagem e semelhança de Deus”, ressaltou dizendo que Madre Assunta
viveu as bem-aventuranças. “Ela
testemunhou a caridade de Cristo
junto aos órfãos, migrantes e desamparados. Para eles, ela foi mãe
solícita”, completou.
Com muita unção, a superiora
geral, irmã Neusa, dirigiu suas palavras afirmando “que a vida de Madre Assunta é uma verdadeira escola de caridade e santidade. É nesta
escola de santidade e de caridade
aos migrantes que devemos, continuamente, nos formarmos e, tam-
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bém, formar as jovens que o Senhor
continua a chamar para a nossa família religiosa”.
Nesse sentido trazemos as palavras de Dom Italo Castellani, arcebispo de Lucca, arquidiocese italiana, onde está situado Camaiore,
lugar em que Madre Assunta recebeu o dom da fé pelo batismo e o
viveu com heroicidade. “Os santos
são a beleza e o amor de Deus”, frisou, destacando o testemunho da
bem-aventurada que irá gerar ainda
mais proteção e acolhida no mundo
das migrações.
Dentre tantos testemunhos e falas brotadas da experiência com o
Sagrado que se revelou na pequenez de Madre Assunta, lembramos
as palavras de irmã Laura Bondi, que
trabalhou durante 21 anos na causa
da beatificação da bem-aventurada.
“Ela está muito acima de nós, mas
neste momento, ela quer que nós
participemos desta riqueza”, disse.
“Depois de um longo caminho
feito, eu sinto, principalmente, que
Madre Assunta é uma esperança
sobre a terra, porque ela viveu de fé
antes de tudo, mas depois de espe-

rança. “Dio vede, Dio provede”. Esta
é uma esperança. “A fé num certo
ponto deve se tornar esperança, senão não é fé verdadeira”, afirmou
irmã Laura.
O rito da beatificação e a celebração eucarística foram transmitidos ao vivo por canais de televisão,
emissoras de rádio e internet, possibilitando que pessoas do mundo
inteiro pudessem acompanhar esse
grande momento de fé. Foi o que
nos relatou Ermida Vitória Scariot,
de Ibiaçá, RS, que assistiu o rito de
beatificação e a celebração eucarística pela TV Aparecida. Ela destacou
que Madre Assunta trabalhou e sofreu muito, mas conseguiu ser uma
pessoa amada, simples, acolhedora
e cheia de Deus, deixando um testemunho extraordinário de fé, es-

perança e caridade a ser seguido.
“Não dá para explicar o que eu vi
hoje. Parece que um novo mundo
está começando. Estamos vivendo
num novo céu e numa nova terra.
Deus se revelou nesta humilde e sábia mulher”, disse por telefone na
noite da beatificação.
Olhando para a trajetória de quase 120 anos de fundação da Congregação das Irmãs Missionárias de
São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, foram muitas as tempestades
enfrentadas, tantos obstáculos ultrapassados, fronteiras rompidas,
almas resgatadas, corpos curados,
migrantes acolhidos. Tanto bem
feito. Tantas sementes lançadas
nos solos férteis das mentes e dos
corações. E assim, como a bem-aventurada Madre Assunta, vamos
modelando nosso ser para servir
com humildade, alegria e confiança
na providência, porque Deus vê e
provê.
Da bem-aventurada aprendemos
que nosso serviço deve ser alegre
e nossa caridade sem ostentação.
Ela nos ensina, sobretudo, a fazer o
bem com simplicidade e generosidade de coração.
Ir. Eléia Scariot, mscs
Coord. Pastoral dos Migrantes
da Arquidiocese de Fortaleza, CE

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Assunta na
minha vida
Até 1982 pouco eu ouvia falar
de Assunta. O primeiro livro que
falava da vida de Assunta foi escrito em 1974 por Pe. Mário Francesconi (a quem conheci) e este,
só li oito anos depois, graças a
uma Irmã Missionária da Província
Nossa Senhora Aparecida e tenho-o até hoje, bastante amarelado,
mas muito significativo. Quando
o li pela primeira vez, dada a minha situação do momento, não foi
mais que uma biografia de uma
irmã que muito sofreu. Mas uma
inquietude me dizia, leia de novo
de forma diferente. Retomei a leitura com uma caneta, sublinhava
e escrevia ao lado o que sentia e
representava no momento, o jeito
do agir e fazer de Assunta. Exemplo: sensível, comunicativa, desejosa, passou por muito sofrimento,
Deus quer algo de ti, Assunta, verdadeira, objetiva, convicta, natu-

ral, disponível, acolhedora, alegre,
atenciosa, carinhosa, firme, sentia
saudade...
Mas, a partir da segunda leitura tudo mudou. Assunta passou
a ser uma inspiradora, um modelo de Vida Religiosa Consagrada e
uma mulher de Deus. O desejo e
a curiosidade de conhecê-la melhor se tornavam-na cada vez mais
interessante . Aproveitava para ler
todas as divulgações da congregação, entrevistei irmãs que a conheceram, visitei o jazigo antes da
exumação com um grupo de irmãs
e depois a abertura do processo de
beatificação, tive a oportunidade
de aprofundar mais e mais não só a
vida, mas também as virtudes e sua
missionariedade, seu jeito de mulher compassiva.
Não era a Irmã sofrida, mas uma
Irmã que sabia por quem sofrer e
por quem se alegrar. Buscou em

tudo a vontade de Deus e a expressava na vida concreta, no serviço
de quem o necessitasse. Apesar
de tantos sofrimentos que se apresentavam no decorrer dos seus 76
anos foram as alegrias e as vitórias
vivendo o carisma dom de Deus, do
qual somos herdeiras. “Se o grão de
trigo que caiu na terra não morrer,
permanece só, mas morrendo, produzirá muitos frutos” Jo 12, 24.
Suas virtudes foram declaradas
heroicas nas pequenas coisas do cotidiano através de sua doação e compaixão com os mais necessitados.
Agradecida a Deus pela vida e
ação missionária de Assunta, pelo
seu exemplo de vida, pela alegria de
poder chama-la de Bem Aventurada
Madre Assunta Marchetti, interceda
a Deus por nós, abençoando as suas
seguidoras de congregação.
Ir. Adelvina Pavan, mscs
Caxias do Sul- RS
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Atenção à
Cultura
Vocacional

O ícone da escuta é um símbolo que inspira atenção e observação. Ajuda-nos a perceber e identificar os
diferentes ruídos existentes no mundo, onde estamos
inseridos. Escutar algum ruído no universo vocacional
é sinônimo de fecundidade, de cuidado e reflexão das
coisas divinas, em uma rica diversidade cultural na qual
estamos imersos.
Falar de cultura vocacional é relembrar o sentido
profundo da vocação e o gosto pela vida. João Paulo II,
em 1992 por ocasião do 30º dia Mundial de oração pelas Vocações assim proferiu ao falar sobre cultura vocacional “constitui o fundamento da cultura da vida nova,
que é vida de agradecimento e gratidão, de confiança
e responsabilidade, e que no fundo é cultura do desejo
de Deus, que dá a graça de considerar o homem por si
mesmo, e de reivindicar constantemente sua dignidade
diante de tudo aquilo que pode oprimi-lo no corpo e
no espírito”. É também, acreditar na própria vocação e
na resposta dada cada dia. Estar convicto da beleza e
do dom de ser eternamente vocacionado, agradecido a
Deus pela vida que se faz na simplicidade do cotidiano,
na escuta do coração e no peregrinar da existência.
Amedeo Cencini, sacerdote canossiano e escritor,
aponta três elementos que nos ajudam a compreender
de que forma podemos imprimir a cultura vocacional:

teologia vocacional Deus ama e chama (mentalidade),
espiritualidade vocacional (sensibilidade) e pedagogia
vocacional (práxis, reflexão e estratégias).
Teologia vocacional é perceber Deus chamando a
todos, não existe criatura não chamada. O amor de
Deus é tão grande que ninguém é dispensado de recusar este amor/chamado. Deus ama de forma pessoal.
Conforme descobrimos este amor, vamos abrindo para
que ele conheça nossos recursos e possibilidades, medos e resistências. Mesmo que as vezes queiramos escapar d’Ele. O segredo está em escutar e acolher a voz
de quem me fala e me chama, em qualquer tempo e
circunstância da vida.
Espiritualidade vocacional: a teologia da vocação
(ou a mentalidade vocacional) torna-se espiritualidade
da vocação (ou sensibilidade vocacional) na medida em
que aquilo que se acredita como teologicamente verdadeiro, não é só acreditado pela mente, mas rezado,
amado, celebrado, vivido, sofrido, partilhado e anunciado por toda a pessoa chamada. A espiritualidade
vocacional está à flor da pele e se manifesta nos pequenos acontecimentos, que se deixam expressar pelo
estilo de vida de todo vocacionado.
A pedagogia vocacional vai ajudar a traçar passos
de acompanhamento. Semear: agora é o momento da
semeadura. Deus é um semeador amoroso e persistente. Acompanhar: para fazer ouvir e reconhecer a voz
d’Aquele que chama. Educar: o educador vocacional é
aquele que ajuda o jovem a conhecer-se a si mesmo
e num processo de aprendizado. Formar: do jeito de
Jesus que dá a vida em plenitude. Discernir: e perceber
que a vocação autêntica é simples, humilde, realista e
plena de confiança, e que toda vocação vem de Deus.
A cultura vocacional se constrói quando escutamos
a voz do Senhor e atentos, acendemos a faísca de todas
as vocações, no coração daqueles que estão a caminho,
seguindo os passos de Jesus de Nazaré, realizando o
sonho de Deus com alegria durante a nossa existência.
Ir. Nyzelle Juliana Dondé, mscs
Animadora Vocacional
Caxias do Sul, RS
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PA R Á BOL A

Olhos Azuis
Emília era uma linda menina de
três aninhos de idade. Ela morava
em algum lugar do Brasil, em frente
ao mar. Sua família era cristã. Eles
iam todos os domingos à igreja e
realizavam o culto doméstico. Emília era muito feliz! Ela amava sua família e admirava os olhos azuis de
seu pai, sua mãe e seus irmãos. Todos na casa de Emília tinham olhos
azuis. Todos, menos Emília!
O sonho de Emília era ter olhos
azuis como o mar... Ah! Como Emília desejava isso!
Um dia, na escola dominical, ouviu a “tia” dizer: “Deus responde a
todas as orações”!
Emília passou o dia todo pensando nisso...
À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e rezou: “Papai do Céu, muito obrigada
porque você criou o mar que é tão
bonito! Muito obrigada pela minha
família. Muito obrigada pela minha
vida! Gosto muito de todas as coisas que você fez e faz! Mas, gosta-

ria de pedir, por favor, quando eu
acordar amanhã, quero ter olhos
azuis como os da mamãe! Em nome
de Jesus, amém”. Ela teve fé. A fé
pura e verdadeira de uma criança.
E, ao acordar, no dia seguinte, correu para o espelho. Olhou e qual
era a cor de seus olhos? Continuavam castanhos!
Por que Deus não ouviu o seu
pedido? Por que não atendeu ao
seu pedido? Isso teria fortalecido
sua fé? Chorou muito, mas também, naquele dia, Emília aprendeu
que um não também era resposta!
A menininha agradeceu a Deus do
mesmo modo, mas não entendia.
Só confiava.
Anos depois, Emília foi ser missionária na Índia. Ela “comprava
crianças para Deus”. As crianças
eram vendidas por suas famílias,
que passavam fome, para serem
sacrificadas no templo, e Emília as
“comprava” para libertá-las desse
sacrifício. Mas, para poder entrar
nos “templos” da Índia, sem ser re-

conhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana: passou
pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres
do local e entrava livremente nos
locais de venda de crianças. Emília
podia caminhar tranquila em todo
“mercado infantil”, pois aparentava
ser uma indiana.
Um dia, uma amiga missionária
olhou para ela disfarçada e disse: “Puxa Emília! Você já pensou
como você faria para se disfarçar
se tivesse olhos claros como os de
todos da sua família? Que Deus inteligente nós servimos! Ele lhe deu
olhos bem escuros, pois sabia que
isso seria essencial para a missão
que lhe confiaria depois! “Essa amiga não sabia o quanto Emília havia
chorado na infância por não ter
olhos azuis”. Emília pode, enfim,
entender o porquê daquele não de
Deus há tantos anos!
Bem, o que eu queria dizer com
essa longa e bonita história? Apenas dizer que Deus está no controle
de tudo! Ele conhece cada lágrima
que já rolou do canto dos seus
olhos. Ele sabe que, talvez, você
quisesse ‘’olhos de outra cor’’. Ele
ouve, sim, todas as orações, mas
Ele as responde de modo sábio.
Não precisa chorar se seus olhos
continuam castanhos, ou se você
ainda não foi atendida como gostaria. Deus tem o controle de tudo
porque ama infinitamente a cada
uma de suas criaturas. Tenha sempre esta certeza no seu coração!
Autor Desconhecido
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Credo da Vida Religiosa Consagrada
Cremos que nosso Deus nos chamou, consagrou e enviou em meio às profundas transformações e grandes desafios que
envolvem a humanidade.
Cremos que todas e todos somos discípulos e discípulas, missionárias e missionários de Jesus Cristo na mística da encarnação
e no testemunho profético a serviço da vida.
Cremos nos pobres e excluídos e com eles partilhamos com espírito missionário nossos carismas, a razão de nossa esperança.
Cremos que diante das questões sociais e ambientais temos a força e a ousadia de inserir-nos nos meios populares e em novos
espaços de solidariedade e cidadania.
Cremos que somos capazes com a força do Espírito Santo de cultivar uma espiritualidade encarnada e profética, centrada na
Palavra de Deus e na mística do discipulado, aberta à diversidade cultural, religiosa e de gênero.
Cremos que a força de Deus nos impele a dinamizar a formação de forma integral, humanizante e geradora de novas relações.
Cremos que as alianças intercongregacionais,a redes e parcerias na formação e na missão intensificam a partilha dos carismas
com leigos e leigas e sustentam a nossa consagração.
Cremos que as novas formas de aproximação e presença com os jovens renovam o entusiasmo do amor primeiro.
Cremos que todos os religiosos e religiosas crucificados se levantarão ressuscitados e gloriosos, através da solidariedade e da
fraternidade.
Cremos que podemos viver em comunhão, sem violência, sem guerra e sem opressão.
Cremos que os pobres, os índios, as crianças, os doentes, os migrantes, os jovens, anciãos e a tantos outros a quem servimos,
são preferencialmente amados pelo Pai e por isso, nos declaramos irmãos e irmãs deles.
Cremos que o Espírito Santo será luz e força para os consagrados e consagradas viverem na fidelidade e na ternura.
Cremos que as jovens vocacionadas e vocacionados não podem viver passivamente suas horas e seus dias, mas devem ser os
primeiros responsáveis para aceitar o convite de Jesus: - Ide, anunciai!
Cremos no novo rosto da Vida Religiosa, onde as nossas fronteiras não sejam mais muralhas que nos dividem, mas linhas de
encontro fraternal.
Cremos que o Espírito de Deus anima nossa santa Igreja que, como um grande povo em libertação, peregrina neste continente.
Cremos profundamente no novo céu e na nova terra e pedimos, com insistência, que renoves a cada dia no amor a Jesus Cristo
e o Reino da justiça e da paz se faça realidade entre nós.
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“A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram
com Jesus. Com Jesus Cristo, nasce e renasce sem cessar a alegria”
(Evangelii Gaudium).

Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros,
surgem vocações autênticas.
“Despertem o mundo!

Papa Francisco.

Sejam testemunhos de
uma forma diferente de
fazer as coisas,
de agir, de viver!
É possível viver
Ei, você já pensou sobre sua vocação?neste mundo de
Cristo Peregrino tem uma proposta interessanteforma
para diferente”
você.
(Papa Francisco).
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Não há como se desculpar...
Ouça, jovem! Ouça o que o Espírito quer lhe falar ao coração:
Ouça o vento que sussurra e lhe diz: Observe tudo aquilo que escrevi
no seu coração, as marcas deixadas por sua consagração batismal
e as tatuagens impressas em sua vida pelo fogo de seu amor..
Não se desculpe dizendo: é difícil, é penoso, não sou capaz, não tenho forças...
Eu buscaria outro caminho não fosse o murmúrio de um chamado
e a doce suavidade de um toque de amor que me seduziu...
Eu sou fragilidade... O que me pedem é grande e exigente.
Não nasci para grandes voos. Sou ave da pequena estatura.
Não desculpe alegando: por que eu e não os outros?
Não vejo claro o caminho e tenho necessidade de certezas.
Não sei o que será de meu futuro e tenho que assegurar o presente.
Sou como todos os outros, como tantos outros. Igual.
Sou da mesma geração e carrego as contradições e o jogo confuso
de minha idade, tal quais meus amigos e minhas amigas.
Não sou melhor do que ninguém.
Não trago a marca do heroísmo.
A voz insiste: ouça o que o Espírito quer lhe falar ao coração.
Ouça o vento que sussurra e lhe diz: Na verdade,
o que lhe peço não é difícil demais.
Não está acima de suas forças, de sua capacidade.
Não tira você de seu caminho e nem lhe distorce o futuro.
Você não poderá dizer: Quem caminhará comigo? Sobre que ombros poderei chorar?
Com que braços e abraços poderei me sustentar?
Quem caminhará comigo e com quem partilharei o ritmo de meus passos?
Esse fogo que queima as entranhas de seu coração,
que destrói o metal frágil e purifica o outro...
Esse fogo é a presença de uma promessa que garante, sustenta, defende,
protege, alimenta e reforça sua vida.
Tudo o que lhe é pedido é possível, tudo que lhe é oferecido é graça,
tudo o que lhe está proposto é aquilo de que seu coração jovem, ardoroso, entusiasta, forte, fiel
e audaz mais necessita para ser feliz e ser fonte de vida e de humanidade.
Essa proposta de vida está bem ao seu alcance.
Ela está enraizada em sua existência e você a pode assumir.
Paráfrase Dt 30, 10-14
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