* Seu amor e auto doação tinham dimensões universais. Passou sua vida fazendo o bem a todos. Buscou preservar a paz, a tranqüilidade e a moderação em cada ocasião. Evitava disputas, sendo sempre gentil e bondosa no tratamento com os outros.
* Madre Assunta, “era alheia a toda forma de
ostentação, protagonismo, afirmação de si, ou autodefesa. Amou e procurou, de modo constante, o anonimato, o esquecimento, o último lugar. Governou serenamente, mesmo sentindo-se indigna de exercer o seu
ofício. O exercício da autoridade foi para ela um puro
serviço e um convite a servir. Fez tudo pela glória de
Deus e pela Congregação. Servir foi o seu lema. Colocava-se ao serviço de todos: irmãs, órfãos, pobres e
doentes. Para ela, governar é servir. Ocupou o primeiro lugar permanecendo a última entre suas irmãs, e
sendo a serva de todas. Seu exemplo de serviço foi
extraordinário, porque sempre serviu realizando todo o
tipo de trabalho e com total dedicação. Era admirada
pela prontidão em tudo, sempre a primeira nas
atividades comunitárias.
* Possuía qualidades de liderança que lhe permitiram sustentar a Congregação e desenvolver seu
apostolado. Era dotada de grande capacidade administrativa, visão ampla, calma e disciplina moderada. Em
sua ação, quando necessário, buscava o conselho de
peritos. Estas qualidades alicerçadas na fé, esperança, amor, coragem e prudência, fizeram dela uma
mulher forte. Era consciente de suas limitações, mas
confiava no Senhor, entregando-se incondicionalmente
à Sua vontade.
* Uma de suas principais virtudes foi o profundo
amor dedicado às Irmãs. Tratava a todas com afabilidade, humildade, amor e compreensão, confortando-as com palavras de sabedoria. Assumiu com
responsabilidade a plena defesa do carisma
scalabriniano e buscou torná-lo mais dinâmico. Entre
os anos de 1927 e 1934 o número de irmãs mais que
duplicou. Novas casas religiosas foram abertas no interior dos estados de São Paulo e no Rio Grande do
Sul. Visitou as irmãs em suas missões, animando-as e
encorajando-as na vivência da vida religiosa e apostólica.

Mesmo exercendo a função de autoridade na Congregação, ela assumiu que “o responsável deve ser o
primeiro a obedecer”. Dizia também: “caso aconteça
alguma coisa, nós não fazemos nada mais que obedecer”. Foi dócil e sempre manifestou a necessidade da
obediência e da submissão as autoridades eclesiásticas. Ela mesma se subscrevia: a humilde serva.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uma MÃE
chamada ASSUNTA

O lema da Congregação das Irmãs Missionárias
de São Carlos Borromeo - Scalabrinianas é
HUMILITAS. Esta palavra equivale à VERDADE pois
quem é humilde é verdadeiro, isto é, é livre. Livre de
pré-conceitos, pré-juízos, xenofobia, indiferença e
cheia de amor, paciência, tolerância, compreensão,
esperança, confiança e paz.
Madre Assunta Marchetti, co-Fundadora desta
amada Congregação, encarnou este lema de tal forma que o tornou protótipo da Religiosa Missionária
Scalabriniana. Equilíbrio e autocontrole em quaisquer
circunstâncias, tranqüilidade e paz diante nas mais
severas vicissitudes, confiança e esperança diante de
qualquer calamidade.
Por tudo isto, Madre Assunta Marchetti é venerada como alguém que viveu só para Deus servindo os mais necessitados, sem deixar de amar
extremadamente suas co-Irmãs de comunidade e de
congregação.
Hoje, tantas pessoas, particularmente mulheres, e crianças migrantes, invocam a sua intercessão
nos momentos de solidão e de busca de melhores
condições de vida, com a certeza de que Madre Assunta, do céu, está velando pelo seu bem-estar.
Que o testemunho de Madre Assunta Marchetti
continue sendo sinal de esperança e de solidariedade,
comprometendo-nos ao serviço missionário e à opção pelos pobres e pelos migrantes.

Celebrando a Vida
1º de Julho

Fonte: Documentos da Congregação,(mscs)
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Madre Assunta Marchetti
Co-fundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo Scalabrinianas,(mscs)

Madre Assunta Marchetti nasceu em Lombrici
de Camaiore, Itália, aos 15 de agosto de 1871. Desde
criança, almejava uma vida de total dedicação e entrega a Deus. No entanto, os afazeres domésticos, a
mãe enferma e a morte prematura do pai impediram
a realização imediata de seus anseios. Em 1895, resolveu aceitar o pedido de seu irmão, Pe. José
Marchetti, a segui-lo em sua missão no Brasil para
cuidar dos órfãos dos emigrantes italianos.
Aceitou o chamado e, juntamente com a mãe e
mais duas jovens, foi apresentada a João Batista
Scalabrini, fundador da Congregação, constituindo,
assim, as “Servas dos Órfãos e Abandonados”. Era
o dia 25 de outubro de 1895.

des pessoais da Madre Assunta, queremos enfatizar a
“causa” pela qual ela doou a própria vida. Diz-se que a
grandeza de uma pessoa se mede pela nobreza da causa
pela qual está disposta a morrer ou dedicar a própria vida.
Optamos por resumir a causa da co-fundadora através
de quatro palavras: serviço, missionariedade, pobre e
migrante.
Madre Assunta, desde a infância e juventude até
sua missão com os órfãos no Brasil, orientou a própria
vida a serviço do Outro e dos outros. Toda a sua existência foi sempre a serviço das necessidades do próximo. É
em nome do serviço ao Outro e aos outros que aceitou o
desafio missionário, que se dedicou às crianças órfãs,
que soube tornar-se migrante no meio dos migrantes.
Dedicando a própria vida ao serviço, Madre Assunta nos
aponta um modelo de Igreja servidora, humilde, silenciosa, dedicada inteiramente à construção do Reino de Deus.
Momentos de formação
e orientação

Para Madre Assunta, Jesus estava presente nos
pobres, nos órfãos, nos doentes e nos migrantes.
Sentia-se feliz e “honrada de ter sido chamada ao
serviço de caridade aos mais desfavorecidos”. Dedicou sua juventude aos pequenos, sendo a mãe daqueles que a tinham perdido pela orfandade. Desejava, no seu coração, encerrar seus dias terrenos junto
aos seus prediletos, os orfãozinhos.
As Irmãs Missionárias Scalabrinianas têm em
Madre Assunta um modelo de incansável
missionariedade e corajosa dedicação no serviço da
caridade.

Madre Assunta muitas
vezes preparava o alimento

Um grave ferimento na perna provocado durante o atendimento a um enfermo originou longos
anos de sofrimento. Veio a falecer no Orfanato de
São Paulo, Brasil, em primeiro de Julho de 1948.

Celebrando a vida

(1º de julho comemoramos a morte(ida ao céu) de Madre Assunta Marchetti)

Todas as vezes que nos aproximamos da vida desta missionária ficamos admirados pelas virtudes que
soube encarnar, desde a vida em família na Itália até o
serviço missionário em São Paulo, Brasil. Nesta breve
reflexão, contudo, antes de falar das qualidades e virtu-

Madre Assunta no Orfanato de São Paulo
junto às crianças órfãs e colegas religiosas

Testemunho
de MadreAssunta
O serviço missionário
de Madre Assunta
se concretizou
em “proteger e educar
cristamente
os abandonados e
os pobres orfãozinhos”.
Madre Assunta junto aos doentes
* Nos últimos anos, escreveu-se muito sobre os
pobres, principalmente na América Latina. A partir do
exemplo da co-fundadora queremos aqui ressaltar apenas um aspecto da opção pelos pobres: a proximidade. Biógrafos de Madre Assunta afirmam que os doentes queriam que ela estivesse constantemente perto
deles, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, materialmente. Pela lei da encarnação, só é
possível experimentar o amor de Deus quando ele se
torna humano; só é possível vivenciar a proximidade
de Deus quando Ele se torna próximo através de alguém. Madre Assunta é ícone desta proximidade espiritual por meio da oração e de proximidade física através da presença evangélico-missionária de serviço junto
aos Migrantes, no Brasil.
* Madre Assunta buscou viver em constante comunhão com o Senhor e com os membros de sua família religiosa. Sua caridade foi alimentada pela recepção freqüente da eucaristia, noites de adoração e uma
vida de oração intensa. Vivia intimamente unida ao
Senhor e esta união fluiu em amor, o qual lhe deu a
energia para dedicar-se totalmente, sem discriminação
alguma, aos irmãos e irmãs, tratando a todos com
gentileza, ternura e bondade sem reservas. Manifestava o amor a Deus através do amor ao próximo.
Serviu os pobres como se estivesse servindo à própria
pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, Madre
Assunta foi a serva de todos. Hauriu energias para
realizar este profícuo apostolado na oração constante,
na intimidade com o Senhor e na meditação da Palavra
de Deus.

