A

enorme força e coragem
de Madre Assunta Marchetti tinha
origem na meditação da Palavra de
Deus, na oração, na Eucaristia, na
devoção ao Sagrado Coração de
Jesus e no exercício da caridade.

SERVIR era seu lema.
Mulher forte, solícita e corajosa. Rica
em Fé, Esperança, Caridade e
Honestidade. Fez de sua vida uma
doação constante e amorosa.
Reconhecida como o anjo da
caridade, a mãe dos órfãos e mais
necessitados.

Palavras de Madre Assunta:
1 - “Sorri-nos uma grande
esperança!”
2 - “Coragem e confiança, o bom
Deus recompensa tudo o que
temos feito para a sua glória.”
3 - “Coloquemo-nos nas mãos de
Deus e façamos a sua vontade.”
4 - “Deus vê, Deus provê.”

Oração a Madre Assunta
Ó Jesus que dissestes: "Vinde a mim
todos vós que estais aflitos e
sobrecarregados e eu vos aliviarei",
eu vos rendo graças por terdes feito
de Madre Assunta o conforto dos
migrantes, a mãe dos órfãos e o alívio
dos necessitados. Pelos vossos méritos
infinitos e intercessão de nossa Mãe
Santíssima, glorificai na terra vossa
humilde serva MADRE ASSUNTA e
concedei-me, por seu intermédio, a
graça de que tanto necessito.
(fazer o pedido)
Rezar Pai-Nosso, Ave Maria, Glória.

Para Madre Assunta, Jesus estava
presente nos pobres, nos órfãos, nos
doentes, nos migrantes. Ela se sentia feliz
e "honrada por ter sido chamada ao
apostolado", ao serviço da caridade, aos
mais pequeninos. Dedicou sua juventude
aos pequenos, sendo a mãe daqueles
que a tinham perdido pela orfandade.
As Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo Scalabrinianas têm em
Madre Assunta um modelo de
incansável missionariedade e corajosa
dedicação no serviço da caridade.

5 - “Que o bom Deus nos abençoe.”
6 - “Deus nos prova, mas não nos
abandona.”
8 - “Coragem com a sua cruz! Não
desanime! Não está o Senhor ao
nosso lado?”
9 - “Sem sacrifício não se pode fazer
o bem ao próximo.”
10 - “Não se pode fazer o bem ao
próximo se não tivermos caridade
entre nós.”
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Madre Assunta, intercedei
a Deus por nós.

