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Todos cativar para Cristo

Sua pátria é o mundo.
Pessoa iluminada por Deus.
Atento às necessidades.
Buscava soluções.
A todos, socorria.

Ser scalabriniano
é ter o jeito de Scalabrini

Buscava minha força de cada dia
- na Eucaristia.
- na figura de Nossa Senhora
- na Palavra de Deus.
- na voz do Papa.

As Devoções:
Eucaristia: Passava longas horas diante do
Santíssimo. “É a extensão da Encarnação de
Jesus Cristo”.
A Cruz: Abraçou corajosamente a cruz
na vida, considerando-a como meio de santificação. “Alcancei graças diante das cruzes”.
Maria Santíssima: É a cópia mais perfeita
do Divino Verbo. O coração de Maria é o
espelho e o retrato fiel do coração de Cristo.

Buscava força para realizar
a sua missão.

A HISTÓRIA DE SCALABRINI:
Nasceu: 08 de julho de 1839, Fino Mornasco-Itália
Com 18 anos decidi ser padre e ingressou no Seminário de Como.
Seu ideal: “Ser sacerdote, viver na intimidade com Deus, estar a serviço dos
irmãos” Era o terceiro filho de uma família numerosa (8filhos). Família
grande, vida apertada mas, apesar das dificuldades, uma família feliz
Os valores religiosos e sociais foram crescendo e se fortalecendo na família.
Ordenado sacerdote 30/05/1863, com 24 anos de idade.
 Demonstrou sempre um caráter afável e generoso e empenhou-se com
seriedade nos estudos.
 A sua vontade de aprender era grande, não apenas a teologia, mas
também as ciências modernas.
 Era dotado de uma facilidade especial para as línguas: conhecia
perfeitamente o italiano, o latim, o grego e o hebraico; falava francês e
alemão (mais tarde), até mesmo o português); compreendia bem o inglês.

Sagrado Bispo, em 30/12 de 1876, com 36 anos.
(No mesmo dia enviou uma carta ao povo de Piacenza para ser lida em todas as Igrejas da diocese.)

“Enviado, em primeiro lugar aos pobres e aos infelizes que carregam a vida
na dor e na desolação, com eles sofrerei, esforçando-me sobretudo em auxiliar e
evangelizar os pobres que, ricos de fé, foram escolhidos pelo Senhor como os
primeiros herdeiros do reino, prometido por Deus àqueles que o amam.
Não recusarei fadiga alguma, no intuito de chegar a ser pai dos
abandonados, mestre dos simples, guia dos sacerdotes e pastor de todos, a fim de
que, fazendo-me tudo para todos, consiga ganhar todos a Cristo!”

- Assumiu a diocese de Piacenza e dedicou-se com esmêro às questões
pastorais. (366- Paróquias / 30 anos de bispado.)
- Visitou cinco vezes cada lugar de Piacenza.
- Iniciou a primeira visita, no mesmo ano de sua chegada, em dezembro de
1876, e terminou 4 anos depois. Visitou cada recanto da diocese; as paróquias
da cidade e das planícies no inverno e as paróquias das montanhas no verão .

Dedicação total na dimensão:
humana, espiritual e social
- Scalabrini, não foi capaz de ficar
apenas no estudo dos fatos, mas
soube abrir-se à ação e à busca das
soluções que tais problemas
apresentavam.
- Toda a vida de Scalabrini foi
marcada por uma profunda carga
de amor aos irmãos, a começar
pelos últimos da sociedade.

A CATEQUESE e o SERVIÇO DA PALAVRA
- Primeiramente, cuidou da formação dos
padres e também da instrução religiosa dos
leigos, a partir da catequese.
- Para os seminaristas, atualizou o ensino da
filosofia e da teologia, introduziu o estudo das
ciências humanas, os exercícios espirituais e os
encontros periódicos.
- Restabeleceu os Sínodos Diocesanos que não
se realizavam há 156 anos.
- Com tais medidas, conseguiu uma grande
renovação na vida cristã da diocese.

- Para os leigos, organizou um programa
completo de ensino religioso, com quatro
níveis: iniciação ao catecismo, escola da
primeira comunhão, escola da
perseverança e catecismo dos adultos.
- Fez publicar, em 1876, uma revista
catequética: O Catequista Católico, e
depois em 1877, um manual - O
Catecismo Católico.
- O resultado desse trabalho, um ano e meio
depois que chegou, resultou no aumento
extraordinário no número de catequistas,
de grupos de catequese, e na realização do
Congresso Catequético Nacional.
- O próprio papa Pio IX elogiou o trabalho
e ele mesmo me presenteou com a cruz
peitoral.

- Como professor, padre e bispo sempre considerou como
seu dever pregar a Palavra de Deus.
- Acreditava que a Palavra de Deus devia ser anunciada e,
por isso, usou todos os meios de comunicação de que
dispunha.
- Publicou vários textos sobre os problemas da época e
escreveu muitas cartas pastorais.
- Fundou um jornal na diocese, “O Amigo do Povo”. No
início semanalmente e depois passou a ser diário.

SERVO DE TODOS
O povo passava frequentemente
por muitas necessidades: invernos rigorosos,
seca que destruía as plantações, doenças e
falta de trabalho.
Nessas ocasiões, era necessário que todos se
unissem para providenciar alimento, lenha e
agasalhos para as famílias empobrecidas.
Organizou, na diocese, comissões que se
encarregavam do auxílio necessário.
Elas foram tão eficientes que chegaram a
alimentar diariamente três mil pessoas.
A caridade está acima de tudo! Como estava
inscrito em meu báculo, “a caridade tem
poder”, e desse pensamento fiz a
norma de meu governo

- Durante o verão de 1867, como sacerdote,

quando em Fino Mornasco os povoados foram
atingidos pela cólera, a sua doação na assistência
aos doentes foi sem medidas, tanto que foi
condecorado com uma medalha pelo Governo.
- Foi principalmente durante o inverno que assolou
a Itália no final de 1879 e início de 1880, quando
uma terrível carestia atingiu a Diocese de
Piacenza, que se demonstrou a magnanimidade do
santo bispo.
- A casa Episcopal transformou-se um centro de
apoio e numa cozinha popular.
- Vendeu o cálice de ouro que recebera como
oferta do papa Pio IX, para matar a fome dos mais
pobres.

Sempre que tinha uma decisão
importante para tomar,
habitualmente colocava os
documentos relativos a essa
decisão debaixo do Corporal e
depois da Santa Missa sentia
segurança e capacidade para tomar
essas decisões:
era a ajuda do Senhor em quem
ele sempre confiava.

Homem da reconciliação
Nessa época de lutas políticas, o
povo era a maior vítima, pois a vida
econômica desorganizada trazia
fome, escassez de comida, de
trabalho e de terras.
A produção agrícola era fraca, a
indústria incipiente e os impostos
pesados. Para muita gente não
havia outra alternativa.

A saída era roubar
ou migrar.

O Apóstolo
dos
Migrantes

Nossa história começou na estação
ferroviária de Milão
O Bispo Scalabrini comoveu-se
profundamente ao ver o
sofrimento dos paroquianos de sua
Diocese que partiam

Milão/Porto de Gênova

NA ESTAÇÃO DE MILÃO
“Passando pela estação de Milão, vi a ampla sala, os pórticos laterais e a
praça vizinha tomados por duzentas ou trezentas pessoas, pobremente
vestidas, divididas em diversos grupos.
Sobre suas faces bronzeadas pelo sol e marcadas por rugas precoces que a
privação costuma imprimir, transparecia a agitação dos sentimentos que
invadiam seus corações naquele momento(...)
Eram migrantes. Pertenciam às Províncias da Alta Itália
e com ansiedade esperavam o trem que os levaria às praias do
Mediterrâneo e de lá para a longínqua América(...)
Uma onda de sentimentos tristes me invadia o coração”.

Uma multidão de italianos, na maioria camponeses
empobrecidos, esperava o trem para uma viagem sem retorno
em direção às Américas.
Naquele momento, o bispo de Piacenza, João Batista
Scalabrini, passando pelo local, ficou comovido com a situação
de pobreza de tantos co-irmãos seus.
Como homem de ação, decidiu dedicar-se, com todas as forças
para sensibilizar a Igreja e a sociedade sobre o problema das
migrações.

Quem sabe quantas desgraças e privações os emigrantes
tiveram que suportar para lhes parecer leve um passo tão
doloroso!
Quantos deles, na luta pela vida, sairiam vitoriosos?
Quantos perderiam até a fé de seus pais?
... Em minha condição de sacerdote e de italiano,o que
fazer para socorrê-los

Estação Ferroviária
de Milão no tempo
de Scalabrini

Imigrantes a espera do embarque,
no porto de Gênova

ORIGEM
DOS
EMIGRANTES

IMIGRAÇÃO
1819 e1939

Grande Êxodo.
Navios abarrotados de emigrantes italianos
aguardando viagem para a América

Ensinando, consolando, abençoando,
acolhendo, casando, batizando, ...
.

Pe. José Marchetti

Desembarque de imigrantes no Porto de
Santos(SP) 1907

Diante do clamor dos
emigrantes
o que fez Scalabrini?
* Fundou as Congregação dos Padres
em 1887. (...) Acompanhar....
* A Sociedade dos Leigos São Rafael

em 1889 (Composta por médicos, advogados, professores e outros
voluntários, tinham como objetivo a defesa e a promoção dos interesses dos
migrantes, principalmente nos portos de embarque e desembarque.)

A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo Scalabrinianas em 25 de outubro de 1895(...)
*

Co- fundadores: Pe.José Marchetti e Madre Assunta Marchetti.

E o que falou para os Leigos:
“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
(SCALABRINI uma voz atual - p.191).
nações! [...]

8. As Missionárias de São Carlos
Para uma assistência mais completa aos migrantes, cujas necessidades se
descortinavam cada vez mais urgentes, percebi que já não era suficiente uma
congregação masculina e uma sociedade leiga. O próprio bispo reconheceu.
A ação dos sacerdotes não seria completa sem a presença feminina.
Há coisas que somente vós podeis
conseguir, ó queridas irmãs.
Eu lhes disse naquele momento: “Ide confiantes,
filhas, mandar-vos-ei depois outras co-irmãs e
vós retornareis para formar-vos e consolidar-vos
no espírito religioso.
Deus infundiu no coração da mulher uma
atração toda particular com a qual exerce um
poder misterioso sobre a mente e os corações.
Confio, portanto, que respondereis à graça de
Deus que vos chama a uma terra longínqua para
uma sublime missão.”

Presença das Irmãs-Orfanato-SP
Início da Congregação

A Missão das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
Scalabriniana, MSCS ACONTECE

Na Pastoral das Migrações:
- Em Centros de Promoção do Migrante, do Refugiado com assistência humana, social, psicológica e
religiosa;
- Centros de Acolhida, Formação Profissional e Estudo de Línguas;
- Centros de Acolhida, Orientação e Encaminhamentos;
- Centros de Acolhida e Orientação em Rodoviárias e em Portos;
- Centros de Estudos Migratórios e de Documentação;
2. Na pastoral da Mulher Migrante;
3. Em Missões itinerantes;
4. Na Pastoral da Juventude e Juventude Migrante;
5. Na Coordenação da Pastoral da Mobilidade e ou das Migrações em nível Paroquial, Diocesano,
Arquidiocesano, em Conferências Episcopais e CELAM;
6. Em Hospitais, na Pastoral da Saúde e na Medicina Alternativa;
7. Em Escolas e Universidades; Na Catequese, nas celebrações litúrgicas com migrantes;
9. Na Pastoral do Menor, na Pastoral da Criança e Pastoral em Santuários;
10. No atendimento em Creches, Orfanatos, Asilos e Cárceres;
11. Presença nos Meios de Comunicação Social;
12. Nas Casas de Formação, formação de futuras irmãs missionárias;
13. Centros de Promoção do Migrante e do Refugiado;
14. Na Pastoral Social e Ação Social;
15. No combate ao tráfico de pessoas, principalmente mulheres e crianças;
16. Na formação de Leigos no “Movimento de Leigos Missionários scalabrininos;
17. Na formação de Agentes de Pastoral das Migrações;
18. Presença em Organismos Internacionais; organizações civis, Comunidades étnico-culturais;
19. E sempre atentas aos sinais dos tempos e aos apelos do Espírito Santo.

Scalabrini e a Pastoral Educativa:



Como educadores necessitamos de espiritualidade como alicerce,
para que os valores da Acolhida, Itinerância e Comunhão na diversidade
provoquem uma educação de vida.



“A Educação sem espiritualidade é como uma casa sem alicerce;
a educação forma pessoas virtuosas, olha a consciência e o coração.”



“Educar a criança é fazer com que sua alma palpite as palavras:
Deus – Pátria – Liberdade – Igualdade e Fraternidade, como as consagra o
Evangelho”.

Os vossos alunos percebam que vós os amais”.
“ A Educação compreende o corpo e o espírito, o coração e os afetos a
fantasia e a vontade, juntamente com a inteligência”.

 “Fazei brilhar na mente do educando a luz das verdades que
devem ser a norma de seu pensar e agir e ensinar-lhe de modo claro,
fácil, autorizado, estável e eficaz todos os seus deveres. É preciso
tomar esta jovem criatura do berço e conduzí-la suavemente ao fim
supremo, que consiste em conhecer e seu Criador, amá-Lo e servi-Lo
para depois gozá-Lo eternamente”.

 Oportunidades de conhecimentos e encontros que eduquem para a
aceitação e a convivência com o humano e suas diferenças, porque
educar é, sobretudo, promover mudanças a partir de dentro, de um
coração que se abre em relações de respeito, de justiça e de
fraternidade.

 “Todos precisam educar-se e todos devem educar; é preciso
educar e não apenas instruir a criança. Alcançamos nossos objetivos se
conseguirmos renovar o homem e as estruturas sociais”.

 No contexto da educação scalabriniana, o ser humano é visto
como um ser que se exprime, comunica, que atua na comunidade e é
capaz de transcender-se.

 A escola é o lugar propício para o desenvolvimento da capacidade
de acolher o outro; o lugar onde o educando está para entender o
mundo diferente que cada pessoa traz e que é, respeitando e
valorizando, crescendo e se desenvolvendo.

“Aflinge-me o coração ver tantos jovens estudantes que se
perdem, enquanto muito facilmente nós poderíamos salvá-los”.
“Sejam para eles, ó irmãos, cuidadosos, solícitos e afetuosos”.
"Se amamos as crianças devemos continuar o amor, com os

jovens”. “Educar é tirar fora aquilo que está dentro”.
As sementes que foram plantadas precisam ser cultivadas na
juventude.

A Catequese:
Foi definido pelo Papa Pio IX “Apóstolo do catecismo”.
“O catecismo deve ser ensinado em todos os lugares e sempre,
no púlpito, na escola e na família.
“Educando para a fé, educamos para a verdadeira liberdade”.
“O catecismo é o mais natural e primitivo ensino, é a síntese de todos
os dogmas e de toda a moral da Igreja católica”.
“Promovei a instrução religiosa com ardor e caridade”.
“A escola de catequese não se limita a ensinar, mas educar na fé”.

A Pastoral da Saúde:
“Veja, no enfermo, o próprio Jesus Cristo que recebe a recompensa
como se o serviço prestado ao enfermo
fosse feito a Ele mesmo”.
“O cuidado dos enfermos, útil e louvável, em todo lugar e sob todas as
formas, torna-se uma necessidade absoluta
entre os que estão fora de sua pátria”.
“Recorra a Deus com o coração... Sempre para aprender
de Deus mesmo o que deve fazer em cada situação”.

Referindo-se às Famílias:
“A família humana é um pequeno reino fundado sobre o amor, crescido
por amor e governado pelo amor”.
“Depois da religião não existe na terra coisa mais bela
que a família. Foi chamada a segunda alma da humanidade.
É no seio da família que o homem forma as idéias, os afetos,
os desejos, os costumes.
A família é o primeiro ninho da alma, a primeira escola para a
inteligência, o primeiro abrigo para a fé, o primeiro refúgio para o amor, o
primeiro templo de Deus, o santuário das tradições mais caras, o alegre
teatro de nossa infância, o primeiro e último suspiro do coração”.

A Migração:
“Eu era migrante e tu me acolhestes”. (Mt 25,35)

“A migração é um fato natural e uma necessidade invencível”.
“Para o migrante a pátria é a terra que lhe dá o pão”.
“Onde estiver o povo que trabalha e sofre aí está a Igreja que tem a
missão de evangelizar os filhos da miséria e do trabalho”.
“Migram as sementes nas asas dos ventos, migram as plantas de
continentes a continentes, levadas pelas correntes das águas, migram
os pássaros e os animais e, mais que todos, migra o homem, ora de
forma coletiva, ora de forma isolada, mas sempre instrumento
daquela providência que preside e guia os destinos humanos”.

João Batista Scalabrini ocupa um lugar de relevante
importância na história do século XIX:
- Foi um Bispo consciente da sua responsabilidade diocesana e
mundial.
- Foi um “Apóstolo do Catecismo”. (Cf. Pg.14 Livro de Scalabrini)
- Foi um homem de caridade atento a toda a forma de pobreza do seu
tempo. (Servo de todos)
- Foi um homem político aberto aos problemas da então nascente
classe operária.
- Foi um conciliador entre o Estado e a Igreja.
- Partilhou tudo o que ele era e tudo o que possuia em benefício
desses mesmos homens a quem tão fortemente sentia irmãos.

São Carlos - Protetor
“São Carlos foi exemplo de constância, paciência
generosa, ardente caridade, iluminado zelo. Virtudes
essas que tornam o homem um verdadeiro apóstolo
de Jesus Cristo.
São Carlos foi um homem profundamente
evangelizador, missionário e reformador. Dizia:
é preciso “Reformar-se para reformar”,
testemunhando com a sua vida e irradiando com seu
trabalho a esperança de que só no Evangelho
encontramos a luz e o sentido para nossas vidas.
São Carlos foi um daqueles homens de ação que
não hesitam não se dividem, não recuam jamais;
que, em tudo o que fazem, colocam toda a força da
própria convicção, toda a energia da própria
vontade, toda integridade do seu caráter, todo o
próprio ser, e vencem”

Brasão
de
Scalabrini

“Ide Apóstolos de Jesus Cristo:
ide, mensageiros velozes...
ao povo que vos espera”.

“Oh!

Abençoados
os passos dos Missionários
que levam a Boa Nova aos
irmãos abandonados!
Quanto é necessária a
sua obra diante do céu.
Quanto é bela e
comovente perante
a terra”.

Última viagem ao Brasil / 1904
Em maio de 1905 , muito doente...
E no dia 1º de junho, festa da Ascensão
do Senhor, pouco antes das 6 horas da
manhã, adormeceu no Senhor.
-------------------

Agora é a nossa vez:

SER SCALABRINIANO

*continuar a obra de Scalabrini.

Pastoral Social

Encontro de leigos

Biblioteca-CEMCREI

Irmãs e leigos
scalabrinianos

Já conhece o site do CEMCREI?
www.cemcrei.org.br
Visite !

Que Scalabrini
abençoe todo o seu
trabalho
educacional com as
melhores graças e
bênçãos.

Feliz
2013!

Ir. Teresinha Zambiasi
CEMCREI –POA/RS
2013

