1. Hino a Bem-aventurada Assunta
1.Madre Assunta, tão sábia mulher,
Tu soubeste ao Senhor entender.
Confiaste ao seu coração
Teus projetos de vida e missão
2.Camaiore, teu berço Italiano,
Numerosa família acolheu.
Na pobreza, sem medo e sem dano
, Encontraste os caminhos de Deus.
3.Como jovem deixaste tua terra,
No Brasil tu vieste morar.
Peregrina da fé tu chegaste,
Sem jamais à tua Pátria voltar.
4.Aos pequenos dedicas cuidados,
Com materno amor e atenção.
Emigrantes, também desterrados,
Madre Assunta, os tens por irmãos.
5.Santidade: são tantas virtudes,
Que na vida se fazem sentir.
Madre Assunta em tuas atitudes,
Deixas sempre o Espírito agir.
6.Sem parar vês urgências do Reino.
Vigilante, não temes luta
Deus que vê e provê” para os pobres,
Nada deixa aos órfãos faltar.
7.Madre Assunta és a cofundadora
Das Irmãs desta congregação:
Missionárias scalabrinianas:
Um carisma, uma vida em missão
2. Oração da família
Que nenhuma família comece em qualquer de repente, Que nenhuma família
termine por falta de amor, Que o casal
seja um para o outro de corpo e de mente, E que nada no mundo separe um casal sonhador! Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte, Que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois,
Que ninguém os obrigue a viver sem
nenhum horizonte, Que eles vivam do
ontem, do hoje em função de um depois,
Que a família comece e termine sabendo
onde vai, E que o homem carregue nos
ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, E que os filhos
conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também.
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3. ORAÇÃO:
Ó Bem aventurado João Batista Scalabrini, missionário da Palavra, ministro
da Eucaristia e da Igreja, homem de caridade e de comunhão, filho devotíssimo de Maria, Apóstolo do catecismo e pai dos migrantes,recorremos à tua
intercessão para obter as bênçãos de Deus sobre nós e as pessoas que amamos, sobre aqueles que vivem as dificuldades das migrações e sobre toda a
humanidade. Alcança-nos da Santíssima Trindade a graça... que confiantes te
pedimos. Amém
4. Oração pelas vocações
Jesus, mestre divino, que chamastes
os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelo nosso caminho, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas,
e continuai a repetir o convite a muitos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Daí forças para que vos sejam
fiéis como os apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de
toda a humanidade. Amém.

7) Maria, mãe dos caminhantes
“Ensina-nos a caminhar“
Nós somos todos viajantes
“Mas é difícil sempre andar“

5. 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 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)

“Humilde foi a caminhada“
Em companhia de Jesus“
Quando pregava sem parada“
Levando aos homens sua luz“

“Fizeste longa caminhada“
Para servir a Isabel“
Sabendo-te de Deus“Morada
após teu sim a Gabriel“
“Depois de dura caminhada
“Para a cidade de belém“
Não encontraste lá pousada“
Mandaram-te passar além“

“Humilde foi a caminhada“
Em companhia de Jesus“
Quando pregava, sem parada
“Levando aos homens sua luz“
“Vitoriosa caminhada“
Fez finalmente te chegar
“Ao céu, a meta da jornada
“Dos que caminham sem parar!

6) ORAÇÃO PELO MIGRANTE
Senhor, vos pedimos pelo irmão MIGRANTE! Encaminhai-o a uma terra
que o alimente, sem arrancar dele a dignidade e o coração. Encontre ele um
povo que viva a justiça, a solidariedade e a paz. Daí-lhe a graça de ser tratado como pessoa, feita à vossa imagem e destinada a formar comunidade
com seus irmãos, na fé. Que ele não precise caminhar mais do que o necessário, para ser acolhido e, quando se detiver, sinta que não andou em vão.
Que com ele seja bendita toda a terra, a qual lhe foi destinada, assim como
todos os seus descendentes. Amém.
PÁTRIA É A TERRA QUE NOS DÁ O PÃO. .(Papa PauloVI)

8. Canto a São Carlos Borromeo - Protetor da Congregação

1.Salve, salve S. Carlos nosso querido
protetor./. De S.Carlos queremos tirar,
seus exemplos para imitar. Salve, salve
S. Carlos nosso querido protetor.

2. Salve,Salve S.Carlos Nosso querido
protetor./. Nosso lema é humilitas, nosso
brado é o vencerás. Salve, salve S. Carlos
Nosso querido protetor.

3. Bem felizes seremos se soubermos
trabalhar./. Trabalhar para a glória da
cruz, trabalhar para amar a Jesus. Bem
felizes seremos se soubermos trabalhar.

9) Dai-nos a bênção/ ó mãe querida! Nossa Senhora/ Aparecida.
1.Sob esse manto/ do azul do céu.
Guardai-nos sempre/ no amor de
Deus.
10) Pelas estradas da vida
nunca sozinho está. Contigo pelo
caminho, Santa Maria vai.
1)Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem. Ó vem conosco,
vem caminhar, Santa Maria vem.
2)Se pelo mundo os homens, sem
conhecer se vão, não negues nunca
a tua mão, a quem te encontrar.
3)Mesmo que digam os homens,
tu nada podes mudar. Luta por um
mundo novo de unidade e paz
4)Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho,
outros te seguirão
11) Segura na mão de Deus
1. Se as águas do mar da vida
quiserem te afogar, Segura na mão
de Deus e vai; Se as tristezas desta
vida quiserem te sufocar, segura
na mão de Deus e vai.
Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela
te sustentará; não temes, segue
adiante e não olhas para trás, segura na mão de Deus e vai.
2. Se a jornada é pesada e te cansas
da caminhada, segura na mão
de Deus e vai, orando, jejuando,
confiando e confessando, segura
na mão de Deus e vai.
12) REZEMOS:
- pelas vocações;
- pelos doentes;
- pelos migrantes e refugiados;
- pelos missionários(as): Irmãs,
padres e leigos Scalabrinianos;
- por todos os voluntários que
trabalham com os migrantes;
- pelos romeiros à Madre Assunta;
- pelas nossas famílias;
-pelos nossos governantes
-pelo nosso pároco e comunidade

13)Palavras de Joáo B.Scalabrini
- A família cristã é um pequeno
reino fundado, alimentado e governado pelo amor.
- A oração torna o homem superior
a si mesmo, transforma-o, transfigura-o e diviniza-o.
- Cristo na Eucaristia é a força e a
sabedoria de Deus,
- Ide apóstolos de Jesus Cristo: ide,
mensageiros velozes... ao povo que
vos espera.
14) Palavras da Bem-aventurada
Assunta
- “Deus nos prova, mas não nos
abandona” (Madre Assunta)
- “Coragem com sua cruz! Não desanime! Não está o Senhor ao nosso
lado?” (Madre Assunta)
“Sem sacrifício não se pode fazer o
bem ao próximo” (Madre Assunta)
- “Estamos nas santíssimas mãos de
Deus. Seja feita a sua Vontade” (Madre Assunta)
- “Diga-lhes que tenham coragem
e que confiem no Senhor” (Madre
Assunta)
- “O que podemos fazer sem o auxílio de Deus?” (Madre Assunta)

15) Migrantes também somos
Migrantes também somos neste
nosso chão! Conosco peregrina Jesus Cristo nosso irmão.
./.Nada melhor para Deus do que
uma vida doada, servindo os filhos
seus que peregrinam na estrada./.
Aqui nos encontramos para celebrar
O amor de Deus presente, que nos
chama a partilhar
Ouvimos o chamado, vamos responder. Na Igreja consagradas, nossa fé vamos viver
______________________
Produção CEMCREI - 2019
______________________

16) A Sociedade São Rafael
Em 1889, criei um movimento leigo a serviço dos migrantes; dei-lhe
o nome de Sociedade São Rafael,
em homenagem ao anjo que acompanhou o jovem Tobias em sua viagem. Constituí comissões em diversas cidades, em especial nas cidades
costeiras, na Itália e no exterior. As
mais ativas foram as de Gênova,
Nova Iorque e Boston.
A Sociedade São Rafael promoveu
a assistência religiosa e sanitária aos
migrantes durante a viagem, abriu
escolas para seus filhos, asseguroulhes proteção legal e ajudou-os a
superar as dificuldades para acomodar-se em terra estranha.
Para incentivá-los, disse-lhes: “Leigos, também vós deveis ser apóstolos”.
Deveis ser apóstolos, também vós,
ó irmãos, isto é, homens de ação e
sacrifício, zelosos pela honra de
Deus e da Igreja, pela salvação das
almas.
Podeis, vós, embora leigos, exercer,
no pequeno mundo que vos circunda, o apostolado da palavra, usando
uma linguagem que edifique, nas
conversas, nas instruções, no corrigir.
O apostolado do exemplo, professando abertamente, sem respeito
humano, a vossa fé! O apostolado
da caridade, socorrendo os pobres,
visitando os enfermos, consolando
os aflitos,fazendo o bem a todos; o
apostolado da civilização, cooperando na destruição do pecado, que
torna miseráveis os povos e ao incremento da justiça que faz prosperar as nações! [...]
(SCALABRINI uma voz atual p.191).
17) Leigos Missionários
Nós somos leigos missionários
Por onde andamos semeamos
o Carisma
De João Batista Scalabrini
A todo povo migrante
Aos pobres e necessitados
18) Oração ao Anjo da Guarda
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso
guardador, se a Ti me confiou a
Piedade Divina, sempre me rege,
guarda, governa e ilumina . Amém

