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Caxias do Sul, 24 de Janeiro de 2023

Assunto: X Assembleia Geral da Congregação das Irmãs MSCS

"Somente à luz da vocação aceita,
é possível compreender a quais passos concretos

o  Espírito nos chama e em qual direção nos mover
 para responder ao chamado de Deus.”

Papa Francisco

Queridas Irmãs, formandas e Leigos/as Mi� ionários/as Scalabrinianos/as,

Iluminadas Iluminadas pelas palavras do Papa Francisco, o qual nos faz refl etir sobre nossa vocação 
consagrada missionária, queremos partilhar com todas as comunidades, algumas ressonâncias da X 
Assembleia Geral, que teve início dia 16 de janeiro e se estenderá até dia 29 do corrente mês. 

O tema que está nos inspirando é a “Revitalização da vida consagrada scalabriniana em 
chave carismática, ecológica e sinodal” e o lema: “Deixa entrar em ti as riquezas 

das nações” (Isaias 60,11). 

Participam 43 Irmãs, provenientes de 15 países: África do Sul, Argentina, 
Brasil, Canadá, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, Índia, 

Indonésia, Itália, México, Moçambique e República Dominicana. 

Em sua alocução inicial, Ir. Neusa de Fátima Mariano, Superiora Geral 
da Congregação, destacou o sentido da presença de cada Irmã na 
assembleia: “Somos um lindo grupo internacional, representamos 
e trazemos presente a universalidade e a beleza de nosso ser 
consagrado e missionário como Irmãs Missionárias de São Carlos 
Borromeo, Scalabrinianas, no serviço aos migrantes e refugiados”. 

A Superiora Geral ressaltou ainda que “a Congregação abre uma 
página nova na sua história e, ao mesmo tempo, instaura um 
tempo particular de graça, tempo favorável de revitalização e 
busca de novas perspectivas”. Convidou todas as participantes a 
viverem essa Assembleia na “atenção às necessidades do mundo 
e na docilidade aos impulsos do Espírito, a fi m de que a mesma se 
torne um autêntico Kairós, um tempo de Deus rico de graças e de 
transformação para toda a Congregação”.

Os momentos de espiritualidade marcam fortemente a assembleia. 
As celebrações eucaristicas foram presididas por D. Alessandro 

Ru�  noni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul/RS, e sacerdotes 
da diocese de Caxias do Sul. 
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da diocese de Caxias do Sul. 



Num ambiente de refl exão, discernimento e atenção aos sinais de Deus, na partilha de experiências pastorais, 
bem como a revitalização da vida consagrada missionária scalabriniana, estão contribuindo para refl etir e 
projetar processos importantes para a Congregação.  

Vários temas estão sendo abordados nesses dias: Revitalização da vida consagrada MSCS em chave carismática, 
ecológica e sinodal, com Pe. Leonardo Agostini Fernandes; “A metodologia do discernimento comunitário na 
vida religiosa”, com Pe. Raniéri de Araújo Gonçalves, SJ, bem como a formação inicial e permanente, apostolado, 
economia, o serviço de comunicação, o serviço itinerante e a reorganização interna da Congregação.

A partir do que estamos refl etindo e vivenciando, na presente assembleia, surgiram ressonâncias importantes 
em âmbito geral, provincial e delegação da Asia: oportunidade de avaliar, revitalizar e projetar a vida religiosa 
scalabriniana, com foco nos migrantes e refugiados, a partir das chaves carismática, ecológica e sinodal; viver 
a sinodalidade como estilo de vida; ser presença feminina, acolhedora e materna junto aos migrantes em 
situação de vulnerabilidade, nos diferentes contextos de atuação; discernir e revitalizar a vida consagrada 
missionária scalabriniana; retomar o passado, olhar para o presente e projetar o futuro. 

Agradecemos a todas as Irmãs, formandas e leigos/as missionários/as scalabrinianos/as que manifestaram 
unidade e preces. Que Deus, por intercessão de São João Batista Scalabrini, da bem-aventurada Madre 
Assunta Marchetti, do venerável padre Jose Marchetti e de São Carlos Borromeo, acompanhe, ilumine e 
abençoe sua vida e missão.

Equipe de Comunicação do X Capítulo Geral:

Ir. Eléia Scariot 
Ir. Dina Elisabeth Mendoza Corea
Ir. Roschelle Tinambunan Isada
Ir. Luciana Pitol


