Oração pelas vocações
Ó Trindade santa, fazei-nos atentas em perceber o chamado de Deus à vida e missão.
Encoraja-nos na resposta a Jesus Cristo
peregrino que escolhe e envia a quem Ele
quer. Dai-nos ﬁdelidade criativa, própria
do Espírito viviﬁcador, a ﬁm de se concretizar o sonho de Deus em nossas vidas.
Bem-aventurada Assunta, continuai
intercedendo junto de Deus, por vocações
missionárias autênticas, alegres, apaixonadas por Jesus Cristo e desejosas de comunicá-lo aos irmãos e irmãs migrantes.
Entre em contato conosco:
Fone: (054) 3315 1682
Face: Vocacional Scalabrinianas
Rua Álvaro Quadros, 563 / C. Postal, 179
Cep: 99062-120 - Passo Fundo, RS - Brasil
Congregação das Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo Scalabrinianas
Província Cristo Rei /POA/RS
Produção: CEMCREI
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Assunta Marchetti
Irmã Missionária
Scalabriniana
que viveu no
Brasil
1895-1948

Assunta Marchetti
Nasceu em Lombrici de Camaiore, Itália, no
dia 15 de agosto de 1871. Desde jovem, desejava uma vida de total dedicação e doação a Deus.
Em 1895, aceitou o pedido do irmão, Padre
José Marchetti, para segui-lo em sua missão no
Brasil, para cuidar dos ﬁlhos dos emigrantes italianos.
Para Assunta, Jesus estava presente nos órfãos, nos doentes, nos migrantes e pobres necessitados. Ficou feliz de ser chamada ao serviço da caridade entre os mais abandonados.
Tinha especial devoção ao Sagrado Coração
de Jesus, à Nossa Senhora e à Eucaristia, onde
buscava alimento, forças, e procurava identiﬁcar-se com Eles na misericórdia e na bondade.
As Irmãs Missionárias Scalabrinianas consideram-na um testemunho eloquente e modelo
de incansável missionariedade e corajosa dedicação no serviço da caridade.
O Papa Francisco proclamou-a
Bem-Aventurada em 25 de outubro de 2014.

Irmãs

Oração à Bem-aventurada
Assunta Marchetti
Ó Pai, que ﬁzestes resplandecer a vossa
santidade na vida simples e humilde da
bem-aventurada Assunta Marchetti no decorrer de sua vida missionária entre os órfãos, doentes e migrantes, com conﬁança,
vos pedimos que, por sua intercessão, brilhe
sobre nós a claridade de vossa luz, para que
em tudo façamos a vossa vontade, especialmente no serviço aos migrantes mais necessitados.
Concedei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo,
a canonização da bem-aventurada Assunta, enquanto suplicamos para que ela nos alcance de
Vós a graça de que tanto necessitamos (pedir a
graça...). Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai).

