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 1838. Milão, Itália. Nasce o Carisma Marcelino, sob o olhar cuidadoso de Luigi Biraghi, sa-
cerdote de grande coração, que desejava ardentemente levar a Deus a sociedade, já tão corrompi-
da. Buscou então, através da cultura, da ciência e do conhecimento, à Luz do Evangelho, realizar o 
seu ideal. Encontrou em Marina Videmari a colaboração que desejava concretizar, ou seja, educar 
bem as mulheres, as grandes responsáveis pela formação das futuras gerações. E surgiu o Instituto 
das Irmãs de Santa Marcelina. Educar assim exigia. E a exigência fazia com que cada Marcelina ti-
vesse sempre um olhar atento, materno, firme e suave. 

 Educar é um ato incansável de amor que gera vida na gratuidade e na ternura. Assim, fun-
damentadas nos valores cristãos, ricas de experiência e conforme as exigências da sociedade e 
dos tempos, as marcelinas ultrapassaram as fronteiras da Itália e da Europa. Em 1912, cruzaram o 
Oceano para alcançar a nova terra: o Brasil. Três Irmãs marcelinas, com a coragem dos grandes dis-
cípulos e o amor de grandes Educadoras, vencendo inúmeras dificuldades, chegaram a Botucatu, 
São Paulo, para semear, no coração de milhares de crianças e adolescentes, a marca da Educação 
Marcelina. 

 As Marcelinas sempre acreditaram que a Educação é um dos principais instrumentos de 
transformação da sociedade e de valorização do ser humano, entendendo a importância do papel 
do educador na socialização, conservação e construção do conhecimento. Reconhecendo a impor-
tância da nossa contribuição para a sociedade e, percebendo a capacidade que nossa obra tem de 
intervir, como alternativa, para minimizar os problemas sociais que afetam o país, incorporamos às 
atividades da Instituição Marcelina a valorização da comunidade em que ela está inserida.
 
 Com esse intuito, promovemos ações solidárias, por meio do desenvolvimento de projetos 
sociais, a fim de colaborar na melhoria da qualidade de vida das pessoas e possibilitar a formação 
de cidadãos conscientes.
 
 Hoje, orgulhamo-nos de uma História de 100 anos no Brasil e, mesmo acreditando nos va-
lores da tradição, buscamos acompanhar a realidade do nosso tempo, dos nossos alunos, moder-
nizando e atualizando nossos conhecimentos e nossas ideias, de acordo com o desejo que nos 
deixou, como legado, o nosso querido Fundador.
 
 Atualmente, além de Escolas em todos os níveis, as Irmãs Marcelinas concretizam seu Caris-
ma em diversos segmentos da sociedade, direcionando recursos e atuando de forma eficaz e com-
prometida. Nosso trabalho assume uma abrangência que considera a administração de grandes 
Instituições na área da Educação, da Saúde, da Assistência Social, da Promoção Humana cuidados 
indispensáveis à vida humana.

Ir. Rita Baesso
Rio de Janeiro - Colégio

Noticiário Periódico do Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina
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Em Belém, é Natal!                                                                                                                                     
Cantam os Anjos o seu Glória ao Menino!

Eis Jesus:                                                                                                                                           
um berço humilde,                                                                                                                                         
em meio às palhas,                                                                                                                           

na pobreza,                                                                                                                                         
junto ao boi, junto ao burrinho,                                                                                                                               

eis a LUZ!

A Luz nas mãos de Maria! A Luz nos braços de Maria!  A Luz no 
coração de Maria! 

A Luz é uma frágil Criança, que chora, depois balbucia,                                                                                  
nos braços, nas mãos, no Coração de Maria!                                                                                                           

E Maria é a Estrela, a grande Estrela,                                                                                                         
sempre a Estrela, que nos leva a Jesus!                                                                                                 

NOITE FELIZ! Noite sem trevas!              
                                                                                                      

Nasceu a verdadeira LUZ,                                                                                                                                    
única LUZ que ilumina o mundo!

Há sempre Natal outra vez:                                                                                                                                
1838!                                                                                                                                            

Outro berço, outra História! Outro Natal!                                                                                          
Agora, em Cernusco.                                                                                                                                        

Maria está presente, outra vez...                                                                                                                  
Maria escuta: Maria consoladora, Maria colaboradora, outra vez!  

É noite! Uma Luz na gruta...                                                                                                                             
Gruta-coração... Coração de Biraghi...                                                                                                        
Coração que pulsa humilde, por Jesus!                                                                                                               

Nova gruta, outro berço... Berço-coração...                                                                                            
Coração de Biraghi... Coração de Marina.                                                                                                      

Nasce uma semente!... Um ideal! Ideal de educação!                                                                      
Educar tantos jovens!... Educá-los para o Senhor.

Maria, a Virgem das Dores,                                                                                                                           
protege a semente, acalenta o ideal!                                                                                                                  

Maria é sempre a Estrela,                                                                                                                               
Estrela Guia, que aponta o caminho,                                                                                                                       

o caminho do Senhor! 
E logo, outra vez, novas figuras veem a Estrela e seguem a Luz.

Nasce,
assim, na humildade,                                                                                                                                     

na pobreza,                                                                                                                                         
  na pequenez,                                                                                                                                        

 o Instituto das Irmãs de Santa Marcelina.

Surgem outras jovens...                                                                                                                                        
Dez, cem, quantas somos, desde aquele dia?                                                                                              

Tantas já veem face a Face, a LUZ Única e Verdadeira.                                                                                

100 anos de Brasil
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Como os pastores, junto aos magos,                                                                                                                                           
surgem outras, sempre outras,                                                                                                                       

muitas, ou poucas...

Todas anunciam Jesus, levam Jesus, ensinam Jesus,                                                                                                                                           
aos jovens, aos doentes, aos carentes, a todas as gentes... 

Ensinam Jesus!

1912                                                                                                                                                  
Outro Natal?                                                                                                                                           

Os anos se sucedem, a obra cresce!                                                                                                                       
Atravessar o Oceano?                                                                                                                                          

Superiora Antonieta Valentini Sonhou!                                                                                                                                     
Uma árvore frondosa atravessava o Oceano!                                                                                                                                 

Alguém acreditou?                                                                                                                                       
   Superiora Valentini orou na gruta... Gruta Coração...                                                                                                                                       

Pio X profetizou:                                                                                                                                      
“Ide ao Brasil, onde fareis muito bem”!                                                                                                              

Coração de Mãe... Coração de Ir. Valentini.                                                                                                      
Como vai ser? Continua o desafio!...                                                                                                                     

Vender uma casa, obra do Fundador?

Biraghi teve coragem de arriscar... Suas filhas também!                                                                                    
Com iluminada Sabedoria, vende-se a Casa de Vimercate.                                                                                            

Vamos para o Brasil!   
                                                                                                                                         

Maria, Estrela Guia, continua a apontar o aportar!                                                                                                                
Superiora Valentini é filha fiel.                                                                                                                                       

Arrisca também, em opção profética:                                                                                                                                       
É Jesus quem pede!                                                                                                                                          

Superiora Valentini luta!  Madre Acquistapace assume!                                                                                                                                          
Atravessam o mar, enfrentam tempestades,                                                                                                                       

singram os mares! A Estrela brilha...                                                                                                                         
A Estrela é... Maria!                                                                                                                                           

...e a árvore do sonho vem dar frutos na América do Sul!                                                                                                   
Superiora Valentini exulta!                                                                                                                                       

Tempos difíceis... Pouco importa!                                                                                                                                    
Biraghi nos quis caminhando de acordo com os tempos,                                                                                                          

firmes em seus ensinamentos.                                                                                                                              
Madre Valentini privilegia nossa Pátria.                                                                                                                  

Eis que o Brasil espera...

2012                                                                                                                                                  
Cem anos depois,                                                                                                                                          

no Brasil,                                                                                                                                            
 quase metade da Congregação no mundo, hoje,                                                                                                                                   

agradece feliz:                                                                                                                                           
Oração e Ação: Maria e Marta,                                                                                                                                      
o ícone que Biraghi nos legou!

Mudam os tempos,                                                                                                                                          
mudam as cruzes,                                                                                                                                          

mudam os obstáculos.                                                                                                                                      
O CAMINHO É O MESMO:                                                                                                                              

ENSINAR JESUS, COM PAIXÃO EDUCATIVA!     
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O Natal de Jesus acontece em cada coração.

Cento e setenta e quatro anos são passados, 
 desde que Biraghi nos fez filhas suas!                                                                                                                 

É preciso renovar! Seguir os sinais dos tempos!                                                                                                    
...de acordo com os tempos é a herança de Biraghi! 

Eis-nos à Fonte!                                                                                                                                           
Às Origens!                                                                                                                                           

Seguindo a Estrela... Maria!                                                                                                                                           
O tempo passa!

Jesus não passa!                                                                                                                                           
O AMOR não passa!

“CRISTO ONTEM, HOJE E SEMPRE”, ENTRA                                                                                                                
EM CADA CORAÇÃO QUE LHE ABRE A PORTA!                                                                                

NÓS O ANUNCIAMOS!
QUEREMOS “ENSINAR JESUS”                                                                                                                                   

MAIS COM EXEMPLO QUE COM PALAVRAS.                                                                                                                             
CELEBREMOS, COM ELE E NELE,                                                                                                                                     

OS CEM ANOS DA MISSÃO MARCELINA NO BRASIL!

“Avante, com coragem, com reta intenção, com grande amor a Jesus Cristo, 
com paciência, com abnegação e alegria em todo acontecimento”.

(Beato Biraghi)

Ir. Rita Baesso
Rio de Janeiro - Colégio
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 Nestes cem anos de missão Marcelina no Brasil, a Deus 
rendemos graças pelo seu imenso amor. Beato Luigi Biraghi, 
ao confiar as Irmãs à proteção de Santa Marcelina transmi-
te, o caminho luminoso de seu espírito, o exemplo, a força 
e a coragem de Santa Marcelina que, “movida por zelo aos 
irmãos e a Igreja, abandonou, não sem sacrifícios, a pátria 
e a tranquilidade da casa paterna, submetendo-se a viagens 
e às múltiplas ocupações da casa do Bispo Ambrósio. Ela aí 
permaneceu, não para satisfazer às suas preferências natu-
rais, mas a fim de obedecer às inspirações da graça. Mestra, 
guia e exemplo, reunia virgens, orientava viúvas, vigiava e 
consolava, para conduzir todas a Cristo. Em sua Escola for-
maram-se Santa Cândida, Indícia, Sátiro e Ambrósio. Foi 
mestra de perfeita virtude.”  Essa herança espiritual e huma-
na de Marcelina, querida pelo nosso Fundador, impulsionou 
e enriqueceu o Carisma Marcelino tendo como ponto forte a 

“educação”, base de toda a vida humana. Na Europa, quanto bem estava sendo realizado! Quis Deus 
que essas nobres virtudes fossem trazidas em terras longínquas por confiantes e corajosas Irmãs que, 
no despojamento e na confiança em Deus, abraçavam esta nova causa. O Senhor,em seu amor pro-
vidente, preparava-lhes um lugar, lugar este que renderia uma longa história de sacrifícios, coragem, 
alegria e solidez. E assim as Irmãs chegaram à terra brasileira. A semente de Cristo plantada no cora-
ção de Santa Marcelina foi lançada nestas terras, e nelas as Irmãs puderam dar continuidade ao plano 
de amor que Cristo lhes confiava. A terra foi sendo cultivada, dando condições para que as sementes, 
trazidas de tão longe, aqui se adaptassem, crescessem e produzissem frutos. A graça e o amor de 
Deus fizeram crescer e multiplicar a semente, muitas vidas passaram pela formação das Irmãs, rece-
bendo o espírito luminoso de Santa Marcelina, espírito de fraternidade, de cultura e de fé que dignifica 
o ser humano e lhe indica o caminho da santificação. 
 Neste centenário nosso coração se alegra em Deus, a Ele é devido o louvor e a ação de graças 
por nos ter concedido tão grande dom de levar em frente esta missão. Fazendo nossas as palavras de 
São Paulo na carta aos Filipenses 4,7-9 repetimos: “A paz de Deus, que excede toda a inteligência, 
haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamen-
tos.  O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz 

100 anos de Brasil:
Solidez e testemunho sob a
proteção de Santa Marcelina
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estará convosco”. Gratidão a todas as Irmãs que, sem cessar, cultivaram assementes. Gratidão 
aos alunos, aos leigos, aos amigos que se uniram a esta missão e aprenderam o valor de lançar 
as sementes, tornando-se portadores de paz, em busca de uma sociedade mais humana e fra-
terna. Enfim, gratidão a todos os que abraçaram o Carisma Marcelino nestas terras brasileiras de 
diversas culturas. Cem anos de história construídos com a solidez e o testemunho de mulheres 
consagradas que, sem medida, dedicaram-seem prol do Reino de Deus, em favor dos irmãos que, 
nos diversos ambientes marcelinos, buscaram respostas e meios para se desenvolverem como 
pessoas amadas e queridas por Deus. Que Santa Marcelina, juntamente a tantas Irmãs que já nos 
precederam na glória do Pai, continuem a interceder por nós, para que sejamos fiéis a este projeto 
de amor que o Senhor nos confiou na Congregação. Com sua graça possamos continuar a semear 
e cultivar o terreno, já centenário, tendo diante dos olhos e do coração, a abertura e a coragem 
aos apelos e desafios do nosso tempo, que nos pedem presença e testemunho que indicam “o 
Caminho, a Verdade e a Vida”.

Irmã Anelise Diva Bettio
Cascavel - PR
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Tantas estrelas já brilham...
Uma a mais, quem pode ver?
Ah!!! Quem pode ver???
Quem a conhece logo distingue, 
não há como confundir!...

Ah! Alguém desejava vir...
Com que vontade!... Mas não poderia... 
Quem afirma que não poderia?
A Fé é tão grande, o desejo tão sincero...
Por que não ir, chegar primeiro?...
Festejar os 100 anos junto Àquela 
que com seu Manto de anil,
protege o nosso Brasil?

Ah! Superiora Fernanda!
Chegou antes de todas. De mansinho...
Nova estrela a brilhar na madrugada!
Lá estava ela. Feliz, sorridente!
Ao lado do Esposo, em meio a gente
diante da Virgem morena.
Que estrela inconfundível!...

Oito de junho!
Marcelinas em festa!
Em Aparecida, aos pés da Padroeira,
quanta gente! Marcelinas e Marcelinos,
os Leigos também marcam presença!

Impossível? Ah! não! Para ela, jamais!
Guiou o Brasil com mão firme/suave,
Como queria Biraghi!
Como não conseguir? Não estar ali,
com todas as filhas que a amam e
jamais a esquecem?
Com seu jeitinho “matreiro”,
jeitinho bem brasileiro,
quem disse que ela não estaria?

Olhamos para o céu, na madrugada...
Lá estava ela, feliz, Missão cumprida,
a nos dizer, no fundo do coração:
Coragem! Vale a pena! Sejam fiéis e, um dia,
estaremos bem juntinhas – mil estrelas a brilhar!

Brilha uma estrela

Ir. Rita Baesso
Rio de Janeiro - Colégio
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 Neste ano em que as Irmãs Marcelinas comemoram 100 anos de presença em terras brasi-
leiras, não é possível falar desta missão, sem recordar a alma missionária que habita no coração de 
cada Irmã e se estende a todos aqueles que participam conosco desta vocação. A missão apostólica 
da Marcelina consiste na imitação de Jesus, dileto Filho, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. 
Assim somos nós enviadas ao mundo para imitar o seu exemplo e continuar a sua missão. (Normas 
p. 85).  Para iniciar esta breve meditação, escolhi uma canção que acredito conter muitos elementos 
significativos para esta data memorável que vivenciamos:

“Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim.
Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, Tu chamas-me a servir.

Leva-me aonde os homens necessitem Tua Palavra,
necessitem de força de viver.

Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti.

Te dou meu coração sincero,
para gritar sem medo, formoso é teu amor.

Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de Ti.

E, assim eu partirei cantando,
por terras anunciando, tua beleza Senhor.

Terei meus braços sem cansaço,
Tua história em meus lábios e a força na oração”.

(Ziza Fernandes)
 O anseio missionário que a música nos retrata é semelhante àquele que ardia no coração do 
Beato Biraghi. Sabemos que nosso Fundador sonhou muitas vezes com o anúncio do Evangelho além 
mar. Este anseio foi fortemente alimentado e concretizado com a vinda das primeiras Irmãs italianas 

Alma Missionária
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às terras brasileiras.
Em sua crônica, Ir. Rita di Stefanis nos escreve a tamanha comoção sentida diante da missão a elas 
confiada: trazer a Congregação para o Brasile assumir esta vida nova, plena de desafios.
  O SIM dessas Irmãs impulsionou inúmeras jovens a assumir este Carisma e semear a grandeza 
do amor de Deus em todo o Brasil, em muitas localidades e de diferentes formas. A força da unção 
carismática do coração do Fundador nos impulsiona a levar a Palavra de Deus, onde existem pessoas 
que necessitam de força para viver, onde falta esperança e onde falta alegria por não conhecê-lo. De 
coração sincero e de alma profundamente comovida pelos 100 anos de história nesta Nação, Terra 
de Santa Cruz, abandonemo-nos serenamente nos braços da Divina Providência para gritar, sem me-
do,“Formoso é teu amor Senhor!”E, por isso, prosseguimos impregnadas desta alma missionária que 
a consagração religiosa nos confere e certas de que somos conduzidas pelo mesmo Espírito. No mo-
mento de nossa consagração é forte e convicta a frase que pronunciamos: “Uma só coisa peço a Deus, 
servi-Lo fielmente e habitar em sua casa todos os dias de minha vida. Que Deus me ouça e me ajude”. 
Neste momento, de forma plena, a força da missão e a unção do Carisma nos impulsionam a servir e a 
partir cantando, por terras anunciando, a beleza de Deus, tendo os braços sem cansaço, a história di-
vina nos lábios e, no coração, a força da oração. Foi assim que 100 anos de história foram construídos, 
muitas vidas doadas, muitos sacrifícios oferecidos a Deus, tudo recebido e recolhido pelo Salvador e 
Mestre. Hoje podemos render graças a Deus por nossa história e pedir que Ele nos sustente neste ar-
dor missionário. Que nos ajude a permanecer em seu amor, pois sabemos quão frágeis somos! Frágeis 
vasos de barro. Se olhássemos somente para o vaso de barro que somos, teríamos todos os motivos 
para desanimar. No entanto, a causa que vale, e à qual devemos dirigir toda nossa atenção é o Tesouro 
que trazemos dentro de nós, pois é Ele o centro e a fonte da qual emana toda ação missionária.

Ir. Juliane Aparecida Soares
São Paulo - Colégio
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 A celebração dos cem anos da Missão Marceli-
na no Brasil foi uma verdadeira manifestação do amor 
restaurador do Senhor Jesus Cristo. Em todos os acon-
tecimentos dessa solene festa presenciamos isso: no 
Santuário de Aparecida, na “Casa da Mãe”, quando a 
Banda Marcial do Colégio de Botucatu nos recepcionou 
no pátio da Basílica; na homilia encorajadora do Arce-
bispo Dom Raymundo Damasceno, na celebração da 
Santa Missa; no acolhimento amigo das Irmãs ao visi-
tarmos a Sede Regional, o Colégio e o Pensionato em São Paulo.
 Entretanto, a mais forte manifestação do amor restaurador e renovador de Deus concretizou-se 
na Casa Nossa Senhora do Divino Pranto, em Itaquera (São Paulo), ao visitarmos a Casa das Irmãs e o 
Hospital. Tudo aconteceu quando uma Irmã nos levou para a Capela, um ambiente tranquilo, simples 
e aconchegante, no mais profundo silêncio. Ela começou agradecer ao Senhor. Em seguida nos levou 
a agradecer, todos juntos. Aí, então, o Senhor nos premiou com a sua manifestação, proporcionando-

nos uma experiência de amor: sentir em nossos corações e em nossa 
alma que Deus restaura e renova toda a Instituição e a cada um de 
nós. De forma espontânea, saiu de nossos lábios um agradecimento 
a Deus pelo seu poder e por nos conceder tamanha dádiva: escolher 
nosso país para acolher o Instituto das Irmãs Marcelinas. Nossa su-
gestão: que na próxima festa aconteça uma concentração maior em 
Itaquera, lugar de restauração e renovação.

Aurelice Motta
Bahia

Os Cem Anos
da Missão Marcelina

no Brasil
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Lo stupore suscitato in noi dalla 
terra brasiliana, dall’incontro con le 

sorelle, dalla visita delle opere
 Come è grande! E’ immenso! Questo stupore ci ha sempre accompagnato sia davanti a pianure 
sconfinate, a foreste che si arrampicano senza sosta su mille colline in un orizzonte infinito, sia davanti 
a coste che lambiscono un oceano costellato da mille isole assolate, isolotti luminosi, scogli fosfore-
scenti di luce. Così è apparso il Brasile a noi pellegrine dalla piccola Europa, e ci ha fatto bene! La lode 
al Signore per il dono della sua creazione mirabile e stupenda è salita dai nostri cuori con una intensità 
ed una commozione indicibile.

 La persona umana è il capolavoro della creazione di Dio!  
Questa verità noi l’abbiamo toccata, gustata e vista nelle 
nostre sorelle brasiliane, nella loro ospitalità ed accoglien-
za: che cosa potevano fare di più, perché noi ci trovassimo 
a nostro agio ed in piena gioia tra di loro? Davvero nulla 
di più! Il veicolo comunicativo lingua era piuttosto scarso: 
per la maggior parte di noi non si andava più in là di una 
decina di parole portoghesi, eppure l’intesa tra noi è stata 
calda, vera, fraterna. Quanto abbiamo sperimentato che 

non esiste solo il linguaggio della “parola”, quanto abbiamo comunicato con il sorriso, lo sguardo, il 
saluto, la carezza!
 Voglio soffermarmi un attimo sullo “sguardo”: guardare in volto una persona è come dire: mi 
accorgo di te, ti vedo, non ti confondo con le altre, non fai solo parte di un gruppo. Quante volte questo 
è stato il discorso importante che abbiamo fatto con tante sorelle che non avevamo mai visto! In fine 
le opere: qui, sarò sincera, è scattata l’invidia, specie verso le opere socio-educative: Bahia, Itaquera, 
Botucatu, Rio. Potere offrire gratuitamente un lavoro edu-
cativo accurato ed attento a chi ne ha più bisogno e non 
potrebbe averla in altro modo. In questi luoghi abbiamo 
respirato un’aria di libertà, di semplicità, di sobrietà, di 
positivo coraggio.
 Queste opereci hanno permesso di vedere brillare 
sullo loro sfondo, senza possibilità di equivoci, il Vange-
lo. E’ stata una bella visione!

Sr. Augusta Keller
Bolzano

Sr. Matilde: “Con le suore mi sono sentita in famiglia. Non piú suore brasiliane e italiane, ma 
marcelline, sorelle.

Sono tante unite tra loro, si salutano col cuore, sembra che si conoscono tutte”.
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BRASILE: 
RICORDI NEL
MIO CUORE

 Bastano poche parole per riassumere i bei 
giorni passati in Brasile: accoglienza, fraternità, 
stessa famiglia, testimonianza di collaborazione 
con i laici, grande messa. 
 Arrivando a São Paulo abbiamo subito avu-
to la sensazione di essere a casa nostra. La gioia 
di accoglierci era talmente evidente nel sorriso e 
nell’abbraccio delle suore che ci siamo sentite so-
relle anche se non ci conoscevamo già da prima. 
Per me è stato anche motivo di grande felicità ritro-

vare visi di persone con cui avevo scambiato negli ultimi Capi-
toli. In ogni comunità in cui siamo passate, ho provato la stessa 
sensazione. In ogni casa abbiamo ricevuto la stessa accoglien-
za, lo stesso affetto, e la prova che siamo un’unica famiglia indi-
pendentemente dal paese in cui il Signore ci ha chiamato.  
 Una cosa mi ha molto colpita: la collaborazione delle no-
stre Suore brasiliane con i laici. In tutte le opere che abbiamo 
avuto la gioia di visitare, abbiamo visto la partecipazione, ovun-
que, di collaboratori molto impegnati, con uno spirito marcelli-
no forte, un amore grande alla Congregazione, alle loro Suore e 
all’opera a cui lavorano con zelo e dedizione.
 Certo, la messe è abbondante: sia nei collegi e nelle scuo-
le sostenute da loro, sia nell’ospedale, sia nelle opere sociali, 
c’è un lavoro immenso per dare a tutti, educazione, calore uma-
no e desiderio di conoscere meglio Gesù Cristo e di rispondere 
al Suo Amore. Mi è apparso molto importante il lavoro presso ai 
giovani che occuperanno posti importanti nella società di doma-
ni e anche il dare sollievo e formazione a quelli per cui la vita è 
difficile e le condizioni di crescita sono intracialte dalla povertà 
e dalla mancanza di mezzi per uscirne.
 Il mio viaggio in Brasile ha lasciato tanti belli ricordi nel 
mio cuore. Grazie sorelline che ci avete dato una testimonianza 
così grande di fraternità, di spirito di famiglia e di amore genuino 
alla congregazione. Il vostro paese è bello, ma più bello ancora 
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il vostro cuore tutto dato al Signore e alla missione a cui Egli vi ha chiamate. Ho fatto una serata “foto 
Brasile” per miei residenti che sono rimasti stupiti e hanno scoperto attraverso le immagini l’immenso 
lavoro delle Marcelline brasiliane. Spero accogliervi un giorno nel mio paese con lo stesso calore con cui 
ci avete accolte voi. A presto!

Sr.Marielle Dion i.m.
Résidence l’Amitié - Montréal
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“Tu me tens seguido fielmente no ensino, nos procedimentos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas 

perseguições e nos sofrimentos que suportei (...).”                                                                                            2Tm3,10-17

 Luigi Biraghi, então sacerdote, em 1838, inicia sua obra. Objetivo: promover o encontro do 
ser humano com Deus por meio da cultura, da ciência e do saber. Atento à realidade do século XIX, 
estende a preocupação educativa às mulheres, acreditando caber a elas uma inegável participação na 
formação das futuras gerações. Encontrou em Marina Videmari sua primeira colaboradora.
 As escolas marcelinas, fundamentadas em valores cristãos e receptivas às demandas sociais, 
saem das terras italianas em 1912, alcançando outros países. Assim, três marcelinas chegam à cidade 
de Botucatu, interior de São Paulo, para dar início à obra do Instituto, numa tarefa árdua, perseverante 
e, principalmente, de fé.
 A missão de educar a sociedade à luz do Evangelho, tendo a Ciência como instrumento e meio, 
comemora cem anos de sua história no Brasil. Atividades diversas marcam essa comemoração.
 No dia 08 de junho, às 9h, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o Cardeal Arcebispo Dom 
Raymundo Damasceno Assis celebrou a grande missa em ação de graças pela Missão Marcelina o 
Brasil. O frio e a chuva da manhã não impediram que professores, funcionários, pais e alunos, entre 
outros muitos convidados, se reunissem para compartilhar com as Irmãs as bênçãos da data.
  Por várias vezes, ao longo se sua homilia, Dom Raymundo enfatizou a forma eficaz e compro-
metida pela qual as Irmãs concretizam seu Carisma, em diversos setores da sociedade. A celebração 
eucarística foi finalizada com a consagração a Nossa Senhora, com título de Aparecida, momento de 
grande júbilo. 

Maria Clara Paula Leite
São Paulo - Colégio

Cem anos de fé, 
perseverança e
ação educativa
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 Ho sempre ritenuto un viaggio il massimo dei regali che si possano rice-

vere e questo,  in particolare, è stato così: un regalo, una grazia, un’apertura di 

orizzonti. Orizzonti infiniti di verde, dei colori accesi di mille fiori, di una natura 

potente, maestosa, di spiagge bianche a perdita d’occhio e di mare blu.

 Di queste meraviglie scoperte in Brasile fanno parte le nostre opere: 

curate, professionali, attente alla persona e alla sua crescita culturale, umana e 

spirituale, ambientate in modo che la proprietà, l’ordine, la cura dei  particolari 

siano esse stesse insegnamento per la vita.

Queste opere, di qualunque natura siano, scuole, ospedali, opere sociali, sono 

così chiaramente appartenenti alla Congregazione che ti riportano ad essa in 

ogni momento e con ogni sguardo. Lo stupore è vedere che anche i laici che 

lavorano con le Suore si sentono davvero parte della famiglia marcellina, ne 

conoscono la storia e ne hanno assunto il Carisma.

 In ogni Casa ci siamo sentite accolte, desiderate, oggetto di premure, 

non come ospiti la cui permanenza porta con sé fatica, disagio, lavoro in più, 

oltre a quello quotidiano già notevole. Eravamo più che a casa nostra…

 E per me che, provenendo da una terra, l’Albania, inaridita da l comu-

nismo più duro, che ha svuotato l’uomo e lo ha privato dei valori fondamentali 

alla vita, con conseguenze che durano tuttora, da un Paese che dopo vent’an-

ni di democrazia non riesce a responsabilizzarsi e che vede solo nell’interes-

se privato l’unico bene, che invidia ho provato conoscendo uno Stato che ha 

mantenuto fede a ciò che è scritto nella sua bandiera! Che si prende cura degli 

emarginati, dei bambini, delle scuole, degli ospedali!

 Che desiderio si è rinnovato in me di muovere le coscienze, di risve-

gliarle e attivare le persone a conoscere e ad operare per il bene comune!

Il Signore, per intercessione dei nostri santi, doni a tutte noi al di qua e al di là 

dell’oceano la sua grazia che diventi luce e forza perché tutti conoscano il suo 

nome e vivano nella dignità di figli di Dio. 

Sr. Daniella Silvestrini 
Albania

Difficile condensare in 
parole l’esperienza del 

viaggio in Brasile
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Foi Pela Fé...
 Nos cem anos denossa Con-

gregação no Brasil (1912- 2012), nos-

so olhar se volta para o passado, que 

hoje se faz presente. 

 Um novo olhar se volta parao 

futuro, numa visão de Fé e Esperança 

no Espírito de Deus, Senhor do tempo! 

“Nele vivemos, nos movemos e somos” 

(At 17, 28). 

 Assim como em Hebreus 11, 

refletimos sobre a história de um povo 

no caminho da fé e na ação de Deus 

que caminha com ele, hoje contempla-

mos os 100 anos de trajetória Marceli-

na no Brasil.

 Foi pela fé, foi na entrega, na 

obediência e no serviço, que as primeiras Irmãs vieram para este país, tão distante! Não pensavam em fazer histó-

ria. No coração, o desejo de trazer Jesus, o Carisma, servir, somente servir,na humildade e na pobreza, como deseja 

nosso Fundador.

 No Livro dos 100 Anos, lançado na abertura das comemorações do Centenário das Marcelinas no Brasil, 

graças à Ir. Maria Terezinha de Almeida e suas colaboradoras foram resgatadas as memórias, as fundações, os fei-

tos das pioneiras e de todas aquelas e aqueles que marcaram esses 100 anos! Nele, consta a citação do nome de 

cada Irmã. Por detrás de cada nome, oculto aos nossos olhos, está quem foi e o quanto se dedicou ou se dedica 

como esposa fiel a serviço do Divino Esposo.

 De nossa parte, merecem menção honrosa as queridas e competentes Delegadas Regionais e Madres Ge-

rais que, no decorrer de todos esses anos, com sua presença impregnada de sabedoria, inteligência e fortaleza, 

mantiveram a unidade da Família. Não mediram esforços no servir e segurar com firmeza e ternura o leme, para que 

nosso barco superasse as tempestades de tempos tão conturbados da história desses 100 anos, como profetizou 

o Beato Biraghi. 

 Neste ano do Centenário, muitos eventos têm proclamado por palavras, no canto, nos discursos de reco-

nhecimento e gratidão os feitos das Marcelinas. A imprensa divulga de Norte a Sul do país sua presença nesta pere-

grinação de Fé. E nós, pobres Marcelinas, confiantes na Providência, nutridas no Espírito de Biraghi, reconhecemos 

que: “Somos servos inúteis; fizemos apenas o que devíamos fazer”. (Lucas, 17, 6-10)

 Por outro lado, como Marcelinas, olhamos maravilhadas o que foi a obra de Deus, por meio de nós, nestes 

100 anos! Damos graças, mil graças, porque aqui Ele fez maravilhas, apesar de nossa pequenez. Inseridas em 

nosso tempo, no meio de nosso povo, dos mais pobres e excluídos, aos dos meios sociais mais sofisticados de 

nossa sociedade, entre crianças, jovens, adultos, idosos, doentes, em cada canto deste grande país, no meio de-

les, como Jesus. Outras vezes em Casa, na acolhida dos que nos procuram, estamos com eles: “estar com”, para, 

com coração materno, cuidar, acolher, mostrar caminhos, resgatar na pessoa a dignidade e os valores nos quais 

acreditamos e com os quais nos comprometemos diante de Deus e da Congregação.

 E se confirmam na colheita dos frutos destes 100 anos as palavras de nosso Fundador: “Deus escolhe os 
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meios frágeis para realizar as maravilhas de sua graça, a fim de que a glória não seja nossa, mas toda d’Ele”. 

 Nas comemorações no Berço da Congregação no Brasil, Botucatu-SP, o mundo Marcelino se fez presente 

nas Irmãs representantes de vários países. Sentimos a força da unidade e do Carisma: idiomas diferentes, sotaques 

diferentes, mas uma mesma unção, porque o mesmo Espírito nos uniu. Encontro da família Marcelina que gerou re-

novado ardor e confiança para continuar o caminho, pois o horizonte é sem limites!

 Ainda na caminhada de Fé, nestes 100 anos de Congrega-

ção no Brasil, tendo em vista as necessidades de nosso tempo, 

partilhamos o Carisma comuma multidão de colaboradores em 

nossas obras! São muitas as obras onde a Pessoa de Jesus se faz 

presente por meio de nós e pelos leigos comprometidos na mes-

ma missão. Eles também marcaram os eventos com sua presença 

ativa e generosa no serviço e doação de si. Eles e nós, pois somos 

chamados e enviados. 

 Frente aos desafios diante dos quais nos encontramos, 

até podemos tremer, mas a força da unidade nos fortalece. Con-

fiamos que Deus, assim como acendeu no coração do Beato Biraghi a chama do Carisma, confirme no presente a 

mesma força, o mesmo ardor, a mesma Fé e Esperança!

 Cientes de que nada somos e que sem Ele nada podemos fazer, cientes de nossa humanidade frágil, carente 

da graça e das luzes do alto, recorremos à Mãe!  E, mais uma vez, frente àquela que nos acolheu como Marcelinas já 

antes que existíssemos na Igreja, diante daquela que a nós confiou a missão, por meio de Ir. Elisabetta Redaelli, de 

ser o consolo de seu filho Jesus, nos confiamos ao seu coração de mãe, sob o título de Nossa Senhora Aparecida.

 Não sabemos quantas pessoas se fizeram presentes frente à Mãe no Santuário de Aparecida do Norte,neste 

8 de junho, para louvar e agradecer pelos  100 anos da Congregação no Brasil.  A Igreja, ali estava representada por 

bispos e sacerdotes amigos. As Irmãs, poucas em número frente 

à tamanha multidão. Algumas já idosas que, embora frágeis, tra-

ziam o brilho no olhar, a atitude de fé e sorriso na face. Os abraços 

fraternos, as lágrimas de emoção dos encontros entre amigos, jus-

tamente neste dia, lágrimas e emoção pela partida para a eterni-

dade da tão conhecida e querida por muitos, a Superiora Fernanda 

Martellini.

 Na “Casa da Mãe”, a Celebração Eucarística! Aos olhos da 

Virgem de Aparecida e de Seu Filho, perfilavam porta bandeiras 

com as bandeiras do Brasil, da Santa Sé, dos Estados onde estão 

as filhas do Beato Biraghi, no Brasil. Sob luzes, corese cânticos, 

as Irmãs representantes das comunidades, seguindo a atual delegada da Madre Maria Angela Agostoni, Ir Rumilda 

Cesca Longo, adentraram o Santuário para louvar e agradecer. A nave, repleta de todos aqueles que têm um elo com 

nossa história! Todos unidos nesta Ação de Graças!

HORIZONTE SEM LIMITES...

 “Longo é o caminho que nos resta a percorrer. Devemos santificar-nos e deixar marcas de santidade à Con-

gregação, para o futuro. Para isso são necessários: oração, humildade, intenso combate às nossas más inclinações 

e uma vida unicamente por Cristo”.

(Beato Biraghi - C. 4/1842)
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 Hoje colhemos os frutos dos 100 anos e desejamos continuar 

os mesmos caminhos.Continuar seguidas por outras, que vi-

rão,atraídas pelo Amor para assumir a missão. Seguir de forma 

diferente, atendendo aos sinais dos tempos, na graça e con-

fiança no Espírito que a nós confiou o Carisma desde 1838, aos 

pés de Nossa Senhora das Dores.

 As imagens das cenas do teatro exibido em Botucatu e em 

Aparecida, narrando a chegada das Irmãs no Brasil, seja para 

nós lição de Fé.  Foi pela Fé...

Elas não conheciam os caminhos a serem percorridos. Foi pela 

fé...

 Nós também não sabemos, não conhecemos o caminho que se abre para os próximos 100 anos, mas cremos 

em Deus e caminhamos na fé. O que importa é que busquemos entre tantos outros dons, a humildade, a obediência, a 

entrega a Deus, o mergulhar nas fontes do Carisma, mergulhar na riqueza dos tesouros de que a Igreja dispõe para cada 

cristão ejamais esquecer as exortações de nosso Beato Biraghi: “Enquanto as Irmãs forem simples e humildes, este Ins-

tituto florescerá pela concórdia, caridade e boas obras. Mas, à medida que entrar a vaidade, a soberba, entrarão também 

a murmuração, os caprichos, os partidos e será grande a ruína desta casa”.(D.30)  

POR FIM: “Sede santos porque eu sou santo.” (I Pedro 1,16)

 O objetivo do então Mons. Luigi Biraghi ao fundar a Congregação continua o mesmo: “Eu lhes garanto que não 

tive outra intenção ao fundar esta casa e ao reuni-las, senão a de oferecer-lhes um meio de santificação.”(30/11/1841)

 Ao iniciarmos os próximos 100 anos de Congregação no Brasil, peçamos à nossa Padroeira Santa Marcelina, 

educadora de santos, que interceda para que também sejamos santas. Essa é condição para que sejamos as educado-

ras do sonho de Deus revelado ao nosso Fundador. Educadoras, assim como o foi Irmã Mariana Salla, reconhecida pela 

Igreja, Beata, por ter peregrinado nos caminhos do Evangelho na vivênciados Votos como religiosa marcelina!
Irmãs das Comunidades de São Sebastião do Passé e Terra Nova- BA
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Sr. Donata: “Le suore brasiliane sono  accoglienti, festose, piene di iniziative, sorridenti, radicate 
nella congregazione, al Fondatore, alla Madre Marina e alla Madonna. Sono attacate alla tradizio-
ne. Citano sovente frasi del Fondatore e della Fondatrice. Nelle classi o nei corridoi ci sono frasi 

sparse del Fondadore e della Madonna. Molto puntuali alle pratiche di preghiera”.
Vere, con affetto sincero, autentiche, semplici, vanno incontro da sorelle, si relazionano.



 Em homenagem ao centenário das Irmãs Marcelinas no Brasil, a Assembleia Legislativa realizou sessão 

solene na manhã desta quinta-feira (17), proposta pelo deputado Adelino Follador (DEM). A sessão foi presidida 

pelo 2º vice-presidente do Parlamento Estadual, deputado Maurão de Carvalho (PP). O deputado Adelino Follador 

entregou em nome do Poder Legislativo, uma placa em homenagem ao centenário das Irmãs Marcelinas à diretora 

a Casa de Saúde Santa Marcelina e da Associação Educacional Santa Marcelina, irmã Lina Maria Ambiel.Com-

puseram a mesa o proponente da sessão solene, deputado Adelino Follador; o sub chefe da Casa Civil, Edvaldo 

Soares, representando o governador Confúcio Moura (PMDB); a diretora da Casa de Saúde Santa Marcelina e da 

Associação Educacional Santa Marcelina, irmã Lina Maria Ambiel; a vereadora Ana Maria Follador, representando 

a Câmara Municipal de Cacaulândia; o vigário geral da Arquidiocese de Porto Velho, padre Rui Moreira Feitosa; e 

o representante a 17ª Brigada de Infantaria de Selva.Durante a homenagem foi lido um breve relato sobre a vinda 

das Irmãs Marcelinas para o Brasil e sua trajetória em Rondônia, no quesito à saúde e educação, além de ser 

exibido um documentário sobre a instituição, com depoimentos. No Brasil está presente em nove estados. Em 

Rondônia a instituição tem o Hospital Dr. Marcello Candia, Escola Santa Marcelina (Embratel), Escola Marcello 

Candia (BR 364, Km 17), Escola Marcelo Candia – Sub sede I e Escola Santa Marcelina de Alto Paraíso.

 O Hospital Dr. Marcello Candia com 100 leitos, dois ambulatórios, seis salas cirúrgicas, centro auditivo, 

centro oftalmológico e oficina ortopédica, atendendo 800 pessoas por dia em 25 especialidades médicas. Hoje 

é referência regional na qualidade do atendimento ao usuário do SUS em saúde auditiva, visual e no tratamento 

de hanseníase. Também contribui com a capacitação técnica de cerca de 350 estagiários das áreas de medicina, 

enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. Com quatro escolas da Rede de Educação Marcelinas, tem 

mais de seis mil alunos matriculados, sendo referência em educação pública.O proponente da sessão solene, 

deputado Adelino Follador destacou a importância do trabalho abnegado que as irmãs fazem, comentando que 

tem três freiras em sua família e de sua admiração pelo serviço que elas prestam. Destacou o trabalho prestado 

pelas Irmãs Marcelinas na educação e saúde. Em nome da Assembleia Legislativa agradeceu por este trabalho 

de 37 anos em Rondônia, desde a época do ex-território, que desempenham com muita dedicação e espera que 

Sessão solene na Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia 
faz homenagem aos 100 anos das 

Irmãs Marcelinas
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consigam com a ajuda de todos ampliar ainda mais esse trabalho. Na oportunidade, colocou-se à disposição em 

qualquer ação que for útil. Disse que se puder fazer a ampliação do hospital, ao invés do governo construir um, 

também será um caminho já que o atendimento lá é de excelência.Representando o governador do Estado, o sub 

chefe da Casa Civil, Edvaldo Soares, disse da satisfação de participar da homenagem e enalteceu a disposição fra-

terna com que as irmãs e seus colaboradores acolhem, especialmente as pessoas excluídas e estigmatizadas pela 

sociedade.  

 Ele reafirmou a disposição do Estado em completar no próximo mês com mais R$ 1 milhão, o total de R$ 

3 milhões anuais de contribuição do Estado. Edvaldo Soares lembrou também a dedicação com que a instituição 

trabalha no setor educacional. “Tudo o que fizermos sempre será pouco para o tanto que as Irmãs Marcelinas dão à 

sociedade rondoniense”. A Irmã Lina Maria Ambiel entregou ao deputado Maurão de Carvalho, presidindo a sessão 

solene, o livro “100 anos das Irmãs Marcelinas no Brasil”. Maurão de Carvalho, além de parabenizar a instituição, 

lembrou que desde a Legislatura de 2001, os deputados destinam recursos às Irmãs Marcelinas no Orçamento 

Estadual. Mas, o parlamentar intercedeu para que novamente neste ano, os demais deputados direcionem de suas 

emendas individuais para uma emenda coletiva, recursos para a instituição no Orçamento do Estado. O deputado 

Ribamar Araújo (PT) destacou que, como é impossível multiplicar o número de Irmãs Marcelinas para ampliar a 

oferta de atendimento ao próximo, seria bom se todos os administradores públicos se espelhassem no trabalho 

dessas religiosas. “Acima da organização e da dedicação o que mais me impressiona é o amor delas”, frisou o 

parlamentar. Representando a Câmara Municipal de Cacaulândia, a vereadora Ana Maria Follador, que é esposa do 

deputado Adelino Follador, citou a missão das irmãs em fazer a vontade de Deus. “Elas tiveram que deixar a família, 

a individualidade para dedicação exclusiva a uma causa tão nobre” destacou ela. O vigário geral da Arquidiocese 

de Porto Velho, padre Rui Moreira Feitosa, lembrou que apenas em Porto Velho são mais de seis mil alunos atendi-

dos pelas Irmãs Marcelinas. “Somos abençoados por ter a benfeitoria dessas servas de Deus,” observou, citando 

ainda o zelo das irmãs pelos patrimônios onde elas mantêm atividades.

 No encerramento o deputado Maurão de Carvalho, presidindo a sessão, disse que a homenagem é justa e 

que estarão trabalhando para ajudar a instituição com Emenda Coletiva para beneficiar a instituição, sendo que as 

Irmãs Marcelinas têm o reconhecimento do Parlamento Estadual. “Sei que não é fácil administrar uma instituição 

como essa e que muitas vezes gera angústia por não ter como pagar seus prestadores de serviço, mas com certeza 

Deus tem dado o sustento e força para que continuem fazendo este trabalho abençoado.”

 A sessão solene foi encerrada ao som de uma apresentação musical com gaita.

21

100  anos  de  Brasil



 Il viaggio in Brasile è stato un gran dono di Dio. La ricchezza di quei giorni è viva dentro, mi accompagna e 

“colora” le giornate più faticose e “nuvolose”.

 Mi porto dentro il calore di un’accoglienza straordinaria e inimmaginabile che ci ha fatto sentire attese e 

desiderate, la sensazione di sentirsi a casa tra le mura del collegio di S.Paolo che richiamano, forse per la Cappella 

soprattutto, quelle di casa madre, la premurosa attenzione delle sorelle che sono state capaci di prevenire i nostri 

bisogni e desideri fino a cedere le proprie camere, la gioia di vivere e la speranza che animano il popolo brasiliano, 

la sorpresa e la meraviglia per tanta bellezza con-

templata girando per un Paese tanto diverso dal 

nostro, vastissimo e vario, che, pur lontanissimo, 

è diventato vicinissimo…..: davanti alle cascate 

di Iguaçu, dall’alto del Corcovado e del Pão de 

Açucar, ho capito perché Adriana, la nostra guida 

carioca, affermava che il Signore ha usato tutta la 

sua fantasia nel dar vita a questa terra rigogliosis-

sima e diversissima!!! 

 Straodinari i festeggiamenti a Botucatu, straor-

dinaria la partecipazione della città all’evento, 

segno del radicamento dell’istituto nel territorio, 

della grande stima e del grande affetto della po-

polazione per le suore e per la loro opera educativa; bello è stato vedere tante suore, arrivate da ogni parte del 

Brasile, segno di vera unità (comunione).

 Dovunque siamo andate ci siamo trovate a “casa”, coinvolte in un entusiasmo che si “toccava” ..., abbia-

mo incontrato sorelle desiderose di mostrarci ogni cosa, per farci partecipi delle loro speranze e dei loro sogni….; 

abbiamo visto l’attenzione delle suore ai bisogni del territorio e la straordinaria creatività con cui operano perché il 

desiderio del Beato Biraghi di porre rimedio al “grave e universale guasto dell’educazione” sia realizzato anche oggi 

con lo stesso amore. 

 Bellissima la giornata a Terra Nova e a San Sebastião do Passè. E’ stata un’esperienza straordinaria! Com-

movente l’Eucaristia concelebrata da tre sacerdoti, commovente la partecipazione della gente, che coinvolge in 

modo unico, commovente l’incontrodi Sr. Giovanna con le persone lasciate anni fa!!! A Sr. Giovanna Porru, che guar-

dava incredula ai progressi fatti che hanno cambiato la cittá, i sacerdoti hanno detto in mille modi la loro gratitudine 

per lei, per Sr. Dolores, per le Suore Marcelline che operano ancora lì condividendo le loro fatiche, le loro speranze 

e impegnandosi a ridare dignità e consapevolezza dei loro diritti alla gente! Mi sembra davvero che qui si incarni in 

modo particolare il Carisma .... 

 E questo si vive anche a Itaquera, a Cascavel!

 E un’altra lezione mi accompagna, quella degli educatori im-

pegnati nell’opera sociale Madre Marina Videmari, a Botucatu… : l’o-

pera educativa non ha bisogno di polizia! È opera di amore e “l’amore 

è paziente, perdona, non si stanca di credere nell’uomo!”

 VIAGGIO IN BRASILE

Sr. Elisa Torraco
Lecce
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Diário de Ir. Rita e minha Vocação

“Essa viagem iria mudar o rumo da minha vida para sempre.”

 Momentos inesquecíveis foram vividos nesses três dias de comemoração do Centenário do Instituto das 

Irmãs de Santa Marcelina da qual eu faço parte. Nesses dias relembramos, revivemos os sonhos e desejos de nossas 

Irmãs Italianas, recordamos a missão, valores e objetivos desta Congregação, nascida no além–mar.  As Marcelinas 

poderiam contribuir para esta missão, visto que seu carisma as conduz à ação educativa.

 O sonho de Irmã Valentini nos traz hoje a alegria concreta das Marcelinas em terras brasileiras com a frase 

incentivadora do Papa Pio X, encorajando-as a virem ao Brasil, “Deixai as possíveis fundações da Itália, ide para 

o Brasil,  lá faríeis muito bem”. Assim o fizeram. Saíram do porto de Gênova, no navio Príncipe Humberto, no dia 

07/03/1911, 3 Irmãs, com o único objetivo de sondar as terras brasileiras para a possível construção do primeiro Co-

légio. Desta viagem resultou a instalação e vinda definitiva de 8 Irmãs. Com o coração tenso, mas ao mesmo tempo 

esperançoso, sabendo que quem as guiava era o Espírito de Deus, elas não imaginavam o que iria acontecer. Assim 

fica o coração e a razão de quem deseja fazer um discernimento com o único fim: conhecer a vontade do Senhor, 

Mestre e Salvador. 

 “Uma comoção profunda invade minha alma”, inicia o diário da irmã Rita e a minha história de um chama-

do... Milão, 18 de outubro 1912, 14 horas. A hora tão esperada, momento de angústia e preocupação, sorriso entre 

lágrimas copiosas, no semblante expressão de alegria, assim são os sentimentos e moções das Irmãs na partida. 

“Milhares de lenços abanando, vão diminuindo de tamanho cada vez mais”.

 A partir daqui faço uma pequena comparação, ou seja, re-significando momentos vividos e inesquecíveis, 

daquele dia 01/02/2011. Chegou a hora de sair da terra, de Itaquera, São Paulo, onde vivi apenas 25 anos, rumo a 

Cascavel, Paraná. Trago alguns flashs da expectativa e preparação. A ida à rodoviária Barra Funda. Carregando duas 

grandes malas, cheguei à estação do metrô Corinthians Itaquera, 

onde encontrei alguns amigos e Irmãs Marcelinas, que iriam me 

acompanhar até o embarque. Com semblante tenso, o coração 

apertava cada vez que passava cada estação, ao mesmo tempo 

que uma alegria me invadia. Ao chegar à rodoviária, estavam lá 

parentes, Irmãs do colégio de São Paulo, vocacionadas, noviças. 

Todos aguardavam ansiosos a partida do ônibus Brasil/Sul.

 Momento da despedida... O coração bate forte, momento 

inexplicável, não me contive em lágrimas na despedida da famí-

lia. No coração a única certeza, como diz Ir. Rita: “Essa viagem 

iria mudar o rumo da minha vida para sempre”. Com mais três 

companheiras, pontualmente, o ônibus seguiu viagem. Pela  janela, cerca de 20 pessoas acenavam, com as mãos, 

um simples gesto de “tchau”, outros gritavam boa viagem, suas imagem iam diminuindo e o ônibus seguindo  o seu 

caminho. Ao contrário das Irmãs Italianas, que fizeram uma viagem de semanas, fizemos a viagem em 12 horas. No 

caminho o coração inquieto, “profundamente comovida recolhe-se a rezar”, rezei o terço pedindo a Nossa Senhora 

que passasse à nossa frente para chegarmos ao destino final.

 Passamos muito bem, na expectativa de conhecer as terras paranaenses de grandes plantações e vegeta-

ção. Durante a viagem fizemos uma pausa para o jantar. Com poucas palavras perguntava se todas estavam bem. 

Na madrugada, já adormecendo, barulho de chuva e alguns relâmpagos. As nossas Irmãs italianas, no começo da 

viagem, refletiram a serenidade. À medidas que os dias passam, nuvens ameaçadoras se formam e o mar se agita. 

Os relâmpagos são assustadores e as Irmãs se refugiam na cabine. Sim, as primeiras dificuldades aparecem como 

a tempestade em alto mar, a saudade da família invade a minha alma. É impossível reter lágrimas, como diz a Su-

periora Valentini.  É assim a nossa vida. Vem momentos de alegrias, chuvas, dúvidas e sofrimento, mas com a única 
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Denise dos Santos
Postulante Marcelina - Cascavel - PR

certeza de que, depois das trevas, vem a Luz. Se Biraghi estive aqui, nos diria: “Coragem, caríssima filha, não se 

angustie. Por que se angustiar? Por que agitar-se? Não lhe garanti muitas vezes que não a abandonarei, ou melhor, 

que Deus não a abandonará?” (C. 10/12/1837)

O momento tão esperado, dia 07/03/2012, a missa oficial da abertura do noviciado e postulantado presidida pelo Ar-

cebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos. A comunidade ali está, reunida, em uma grande festa. Parti-

ciparam também a Superiora Regional oficial, Ir. Maria Assumpção Amstalden e, a Superiora Regional eleita em 2011, 

a Ir. Rumilda Longo e as Superioras e Irmãs de outras casas.  Ir. Luciene nos chamava pelo nome e entrávamos uma a 

uma dizendo: “Vós me chamastes, aqui estou, Senhor”, com uma flor a ser depositada aos pés de Nossa Senhora do 

Divino Pranto, pedindo a sua proteção como mãe e madrinha, envolvida pela emoção e consciente de que assumiria 

a minha própria vida junto à Congregação, agora como integrante da família das Irmãs de Santa Marcelinas. Éramos 

três, como aquelas três Irmãs que saíram do porto de Gênova, com os mesmos sentimentos, unidas pelas mesmas 

esperanças, pelas mesmas aflições no coração, pelas mesmas doces memórias, pelos mesmos desejos de holocaus-

tos. Diz Ir. Rita: “a casa vai tomando forma...”. Também a casa do meu coração vai ganhando um jeito, uma forma ca-

racterística da Congregação. As gavetas vão sendo arrumadas e organizadas, para assim tecer o mais fino, delicado 

e sutil fio de ouro da vida “Vocação”. Aqui a Providência Divina não falta. Doações chegam a todo o momento: cucas, 

frutas, pães, bolachas caseiras. Esta gentileza ainda permanece desde a época das nossas primeiras Irmãs, quando 

ganhavam de seus vizinhos, pintinhos e aves. “Infinitas delicadezas do Senhor para as suas servas”.

Reflexos da vinda das Irmãs italianas ao Brasil

 Hoje, após cem anos, vivemos os reflexos da força e coragem das nossas Irmãs missionárias italianas, que 

viveram de forma radical o Carisma e as regras deixadas pelo fundador, Beato Luigi Biraghi. “As Marcelinas são cha-

madas a viver o Carisma educativo, revelador da Paixão de Deus Pai pelo homem. Caracteriza-as a contemplação de 

Cristo Salvador, que as envia a anunciar, em todos os campos da sua missão apostólica, a Verdade do Evangelho. 

Elas cumprem sua missão no método da Encarnação, com atitude materna e espírito de Família”. O trabalho árduo 

da missão marcelina, em terras brasileiras, desenvolve-se com o acompanhar os “sinais dos tempos”, atentas às 

exigências e necessidades locais e governamentais, visando a fidelidade ao Carisma, como quer o Beato Biraghi.

 As Marcelinas estão onde a Igreja as chama, sempre atendendo a um convite do Bispo, sendo este a própria 

voz e chamado de Deus. Temos grandes e boas estruturas de colégios, pensionatos, hospitais, obras sociais sim-

plesmente prontos... prontos com o trabalho e a luta das Irmãs italianas, na doação de suas vidas na gratuidade e 

oblação. Temos o dever e a responsabilidade de manter algo começado com tanto amor. Para isso, rezamos todos os 

dias: “nela não haja uma só pedra que não tenha sido colocada por vossa mão santíssima.”

 Quantos desafios traçados e quantos traçamos hoje? Com adequação melhor das nossas escolas, propor-

cionando uma educação e conforto aos nossos alunos sem perder o ideal como diz o Fundador Luigi Biraghi “usar a 

ciência como instrumento e meio” e diz Ir. Terezinha Almeida “o diferencial da escola marcelina é que o trabalho com 

o aluno não termina quando este sai da escola. O aluno leva para a vida uma bagagem de ensinamentos intelectuais 

e éticos. O importante é o vestibular da vida, sair da faculdade e se tornar um cidadão”. 

Os desafios e as tempestades que as Irmãs viveram na época da fundação, nós as vive-

mos também hoje. 

 Termino com as palavras de Ir. Rita: “soou a hora longamente temida e esperada. 

Uma comoção profunda invade a minha alma. Não penso, não reflito, não meço nada. 

Abandono-me serena, nos braços da Divina Providência, saboreio toda a alegria e so-

nho... Sonho com a sempre nova grande missão”. 
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 “Sacrifica muito quem deixa tudo. Vede os Apóstolos. Mateus deixou muitas riquezas e seguiu Jesus Cris-

to. Pedro e André deixaram uma pobre barca e seguiram Jesus. O sacrifício deles agradou igualmente a Jesus. O 

Senhor olha o coração. E vós, sacrificastes todo o vosso coração a Jesus? Estais prontas a viver pobres, humildes, 

castas, obedientes? Bem, vós fizestes um grande sacrifício, caríssimo ao Senhor. Mas não é muito o ter começado, 

o mais difícil é perseverar até o fim’’. (Beato Biraghi)

 Escolhi este trecho da carta de nosso pai Fundador, pois eu acredito que, se temos 174 anos de Congre-

gação e se este ano podemos comemorar 100 anos da missão Marcelina no Brasil, é porque existiram e existem 

Irmãs que tiveram a coragem de deixar tudo para seguir Jesus e, como podemos ver, não só segui-lo, mas sacrificar 

todo o seu coração e doar toda a sua vida. As Irmãs deixaram seus pais, seus bens e até sua própria pátria, para vir 

para um lugar desconhecido que elas talvez jamais imaginavam como seria. Assim aconteceu com todas as Irmãs 

Marcelinas, embora de maneiras diferentes. Tenho certeza de que elas não deixaram tudo para fazer a sua própria 

vontade e sim porque foram movidas pelo Espírito Santo a fazer a vontade do Senhor. Acreditaram que o Senhor 

esperava por elas, para fazer um grande bem à humanidade. E se nossas Irmãs italianas deixaram sua terra para 

vir ao Brasil, foi porque o Senhor assim as inspirou, pois Ele as queria em terras brasileiras para anunciá-Lo. Talvez 

não imaginavam que apareceriam tantas dificuldades a superar, como o mal do mar, a língua que as impedia de se 

comunicar, o colégio que ainda não estava pronto. Essas foram as primeiras entre muitas dificuldades. Mas isso 

não as impediu de levar em frente a obra começada, ao contrário, elas levaram até o fim de suas vidas a Missão 

Marcelina pois, como fala o nosso querido Pai Fundador: “não se perturbe. Não acontecerá nada mais, nada me-

nos do que Deus quiser. Seja feita a vontade de Deus.’’  

E, é graças a essas Irmãs que hoje temos tantas casas 

no Brasil. Não posso esquecer também que pelo sim e 

pela coragem de cada Irmã de deixar tudo para anun-

ciar ao mundo o Senhor é que este Carisma continua 

vivo e atuante no presente. 

 “Alegro-me de que estejam bem e de que tudo 
caminhe bem. Por tudo agradeçamos ao Senhor 
e apeguemo-nos sempre mais a Ele, que é nossa 
única força e firmeza’’. (Beato Biraghi) 

 “Renovar-se para renovar’’

Islandia Queiroz do Nascimento 
Cascavel - PR
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“O Espírito sopra onde quer”
 Celebrar e participar da Festa dos 100 anos da Congregação, onde cada pequeno sentimento compõe o 

matiz do colorido do nosso - meu - arco íris de emoções, faz com que as mais belas palavras e as mais bonitas de-

monstrações se tornem pequenas, para expressar a grandiosidade, a beleza e a responsabilidade dos momentos 

re-vividos.

 É bom saber que desde as origens, Deus se fez presente, sonhou conosco e que, mesmo depois de anos da 

fundação do Instituto, o “espírito dos nossos Fundadores”, permanece vivo. E que cada Marcelina é uma resposta 

de amor a Deus, à humanidade e à nossa amada Congregação. 

 Fazer parte desse momento da História Marcelina, é 

acrescentar o óleo da fidelidade, da entrega, do amor incon-

dicional e incansável, como o fizeram e fazem as Irmãs e, de 

forma especial, as primeiras Irmãs, que novamente deixaram 

tudo, em obediência à doce voz do Esposo “Ide por todo o 

mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc16, 15). As 

palavras de Jesus foram e devem continuar sendo para nós, 

Marcelinas, aquele mesmo imperativo, que se manifestou 

através das palavras do Papa Pio X “Ide para o Brasil. Lá fa-

reis muito bem”. 

 Rezando, lendo e contemplando os fragmentos do Di-

ário de Irmã Rita de Stefanis, meu coração envolve-se de uma imensa alegria, louvor e gratidão a Deus, pelo seu 

infinito amor para conosco e para com nossa Congregação.

 E, na certeza de que é Deus quem nos conduz, quero citar alguns pontos, que são de suma importância 

para nós Marcelinas:

• O Sonho de Ir. Valentini 

 Graças à docilidade e a sensibilidade da Ir. Valentini, que soube entender a vontade de Deus através do 

sonho e expressa pelas palavras do Papa Pio X, a Congregação se expandiu por vários estados do Brasil, podendo, 

assim, levar Jesus àqueles que ainda não O conhecem.

 E hoje, nós também continuamos atentas aos sinais de Deus. E uma das coisas que me encantam é que 

Deus é muito criativo e sempre arranja uma forma, um sinal visível, para demonstrar seu amor para conosco. Um 

desses carinhos do Amado tenho a graça de contemplar de perto, fazer parte dele, que é a Casa de formação em 

Cascavel, um dos sonhos do Capítulo, que hoje se tornou realidade. O que posso fazer, a não ser render graças a 

Deus por tanto amor? Ele preparou para nós, para mim, um lugar, uma família, que me ajuda a ser, a cada dia, mais 

dele. 

 E quantos sonhos o Senhor se dignará a realizar...

• Obediência a Deus e à Igreja

 Através da voz do Pastor da Igreja, que pede para avançarem para águas mais profundas, as Marcelinas 

deixam-se guiar.

 As Marcelinas fazem parte da Igreja, ajudando no que é necessário, unidas às intenções do Papa, auxi-

liando os Bispos, os Padres, os Leigos e contribuindo para que nossos irmãos e irmãs cheguem ao conhecimento 

verdadeiro de Jesus Cristo, procurando as ovelhas perdidas, acolhendo como o bom samaritano. Nunca me senti 

tão Igreja como nestes anos. 
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• São despojadas 

 Quando as Marcelinas venderam o Colégio de Vimercate, confiando que Deus as conduziria para a nova 

missão, não sabiam como seria. Mas a certeza de que Deus estava lá e que as conduzia, foi o suficiente para que 

elas embarcassem para o tão longínquo Brasil. Que nós continuemos com esse mesmo despojamento. É o Senhor 

que nos pede, façamos! Penso na obra do Pensionato em Cascavel. Cito esta porque estou acompanhando todo o 

processo, mesmo indiretamente, desta nova obra, e me encanta ver e sentir esse mesmo despojamento das pri-

meiras Irmãs. Ao olhar a casa de madeira por onde tantas Irmãs passaram, penso que ela deveria ser patrimônio 

histórico. Mas não, o Senhor deseja mais, deseja outra obra, e assim será. 

• Sentimentos

 A razão de tamanha comoção das primeiras Irmãs é que a elas foi confiada uma missão inédita: expandir 

o Carisma das Irmãs Marcelinas da Itália para o Brasil e fundar o primeiro colégio. 

 Hoje, somos convidadas para uma nova e única missão: aquela que o Senhor nos confia em todo momen-

to. Fazê-lo conhecido, amado e procurado pelos que estão conosco e que ainda não O conhecem, não só nas coi-

sas extraordinárias, mas no cotidiano da vida. Quanta emoção sentimos ao receber os alunos, acolher os doentes, 

visitar os pequeninos, ajudar nas obras paroquiais, auxiliar os jovens nas universidades! E é nesses pequenos e 

únicos momentos que podemos espalhar o doce perfume do amor de Deus. Continuemos atentas à voz do Mestre 

e, se for seu desejo, iremos também nós para outros lugares, onde o Senhor nos mandar e necessitar de nossa 

presença.

 Comparamos a emoção das primeiras Irmãs, saindo de sua Pátria, com a nossa emoção de postulantes, 

que saímos de nossa terra natal. Não saímos de tão longe como elas, mas deixamos nossas cidades para res-

pondermos, mais de perto, o apelo de Deus. Também a emoção nos invade, um pouco de lágrimas nos olhos, as 

despedidas de nossos queridos familiares e amigos, o medo do novo e a alegria de saber que estamos seguindo o 

Mestre.  Quantas emoções podemos sentir de uma só vez! Mas a certeza é a mesma. É o Senhor que nos conduz.

• 7 de Março de 1912

 As Irmãs partem com a missão de conhecer a cidade de Botucatu.

Para nós Postulantes, 7 de março é uma data de suma importância e muito significativa também, pois ingressamos 

oficialmente na Família Marcelina em 7 de março de 2011.  As Irmãs não imaginavam como era grande e exigente a 

vontade de Deus. E nem nós conhecemos. Sabemos que é por Ele e com Ele. 

 Que Deus nos ajude, que nossos Fundadores e as Irmãs que nos precedem intercedam por nós, para que 

também nós possamos continuar nossa missão educativa de ensinar Jesus Mestre e Salvador, com a mesma cora-

gem, disponibilidade e alegria, que há em cada Irmã Marcelina. 

• Espírito dos Fundadores

 Enquanto lia, eu pensava: se não conhecesse os fatos narrados neste livro, se por acaso alguém me con-

tasse o que está escrito nele, com certeza eu identificaria e saberia que era de nossa família, porque cada linha, 

cada palavra tem a marca, o jeito das Marcelinas e do 

espírito de nossos Fundadores. Não os conheci pesso-

almente, mas os conheço através de minhas Irmãs, que 

muito mais com ações e testemunhos, nos transmitem o 

sonho e o desejo do Beato Biraghi para as suas Marceli-

nas. 

• Oração

 Antes mesmo das Irmãs saírem de sua Pátria, 

elas já estavam unidas em oração. É evidente que algo 
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muito forte as conduzia, dando-lhes força e ânimo, e como disse Ir. Rita “É Jesus Eucarístico que renova as forças, 

o entusiasmo, a fé”. 

 “Orar sem cessar” é o que faz nosso coração permanecer unido a Deus, em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Em minha caminhada vocacional a oração é o óleo que abastece minha lamparina para que ela nunca se apague. 

Vivo hoje uma relação de amor com o Amado bem diferente: sinto sua presença em todos os momentos. Nunca 

estou só! Onde está uma Irmã marcelina, sabemos que ela trabalha, faz tudo bem feito. Afinal é para Deus que elas 

realizam todas as coisas. Sabemos que elas rezam, fazem de seu dia um colóquio com Deus, uma oferta oblativa, 

e a certeza disso é que estamos celebrando os 100 anos. “Sem Deus nada somos e nada fazemos”. Sou muito feliz 

por pertencer a esta família. Que nós sejamos reflexos do Amor para a humanidade.

• Coragem

 As primeiras Irmãs não sabiam o que encontrariam quando chegassem a Botucatu. Surgem as dificuldades, 

nada está pronto, não há lugar para morar e não sabem o idioma, não conhecem ninguém... Nada disso foi motivo 

para o desânimo. Confiavam na Providência Divina e se ajudavam mutuamente na alegria, serenas, apegadas à cruz 

de Jesus Cristo.

 “Que o Senhor as fortifique todas e lhes dê a graça de se tornarem Santas”.

(Beato Biraghi)

 Que estas palavras de nosso pai Fundador ecoem em nossos corações e se tornem 

vivas dentro de cada uma de nós: “Santas, Educadoras de Santos”.

Jéssica Bezerra de Castro 
Postulante Marcelina 

Cascavel - PR

 Provo a tratteggiare alcuni dei pensieri e delle impressioni che mi hanno accompagnato al mio ritorno 

dalla bella e intensa esperienza del viaggio in Brasile.

 In primo luogo sono rimasta incantata della estensione del paese, delle strade, del verde immenso, della 

bellezza. La natura è generosa, ricca di frutti, opera del lavoro umano e benedetta da Dio.

 Ovunque c’erano tanta luce, cieli azzurri, tantissimi colori forti e splendenti. L’aria spesso impregnata del 

profumo delicato della frutta ed è possibile ascoltare suoni e rumori della natura.

Importante è stato l’incontro con le suore brasiliane con cui  mi sono sentita in famiglia. Non eravamo  più suore 

brasiliane e italiane, ma marcelline, sorelle.

 La loro accoglienza assomiglia a quella che si riceve al  Sud Italia, anche per quanto riguarda  il cibo. Le 

suore operano senza agitazione, con calma.  Sono tranquille ma non lente, dinamiche e riflessive. Le suore sono 

state accoglienti, serene, attente, rispettose del luogo e delle persone.

 Sono tanto unite tra loro, si salutano col cuore, sembra che si conoscano tutte.

 Lavorano con entusiasmo e velocità, ma senza stress.

 In ogni casa marcellina abbiamo visto una sala  di comunità, dove le suore si  incontrano per  il dialogo e il 

confronto. 

 Le opere missionarie mi hanno lasciata senza parola. Le suore si donano senza misura, si incarnano nella 

Non eravamo  più suore brasiliane 
e italiane, ma marcelline, sorelle.
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realtà, vivono con la gente. Hanno un rapporto stretto con loro, c’è una fiducia reciproca, da fratelli e sorelle.

 Mi ha colpito anche il modo in cui sia laici che suore partecipano alle celebrazioni liturgiche. In chiesa le 

suore sono tutte presenti. Ogni mattina cantano canti melodiosi. Nelle parrocchie  ho notato il  fervore dei giovani, 

dei bambini,  dei adulti e anziani. 

 I rapporti che le suore intessono con i nostri laici collaboratori mi sono parsi fondati sulla cordialità, la sti-

ma e la collaborazione reciproche.

 Le suore lavorano molto per diffondere la conoscenza del Carisma e della tradizione dell’Istituto e questo si 

può notare  anche semplicemente dalla quantità di frasi del fondatore appese alle pareti delle scuole. 

 Il popolo brasiliano mi è parso attivo e pieno di iniziative. E’ un popolo giovane, con tanta forza e freschezza 

creativa. 

 Ha attirato la mia attenzione il fatto che anche nei luoghi più poveri, dove gli edifici appaiono rovinati e 

fatiscenti, la gente è sempre pulita e curata nell’aspetto fisico. 

La visione dei grattacieli eleganti attorniati da baracche e casupole mi ha coinvolto anche emotivamente ma allo 

stesso tempo mi rassicurava un poco  l’idea che in un paese così fertile nessuno può morire di fame.

Sr. Matilde Nuzzo 
Casa Madre
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 Cem anos de Brasil. Cem anos anunciando o Evangelho do Reino da Vida ao povo no Brasil.
 Sim, bendizemos a Deus pelas Irmãs que foram heroínas em deixar sua pátria para que o Insti-
tuto florescesse no Brasil.
 Quero bendizer a Deus por fazer parte desta grande família marcelina e, em especial, neste cen-
tenário em que tive o privilégio de  participar da peregrinação ao Santuário de Aparecida, representando 
a Comunidade de São  Sebastião do Passé - Bahia.
 Em Aparecida foi um momento de muita emoção!  Momento 

forte de celebração, com a Banda Marcial de Botucatu e a entra-
da com os banners trazidos pelas Irmãs, representando cada Es-
tado onde as Marcelinas se fazem presentes. Por meio da peça 
teatral revivemos a chegada das primeiras Irmãs em Botucatu, 
dando inicio à missão educativa no Brasil. 

 O encontro com as Irmãs de todas as comunidades gerou grande 
emoção, pois muitas,há tempo,não se encontravam. 

 Não posso deixar de lembrar o momento em que recebemos a 
notícia do falecimento da querida Sup. Fernanda. Não consegui segurar as lágrimas naquele momento 
de festa que se misturava ao sentimento da perda de uma mãe e amiga que sempre nos acompanhou.  
Sup. Fernanda desejava estar presente em Aparecida,junto às Irmãs, para agradecer e louvar a Deus o 
Centenário de lutas e alegrias, sucessos e fracassos.
 Peço a Deus e a nossas queridas Irmãs pioneiras que, lá do céu, intercedam para que sejamos 
uma Igreja viva e fiel que se alimenta da Palavra de Deus e da Eucaristia.
 Viver o nosso ser marcelina com alegria e convicção,como “discípulos e missionários de Jesus 
Cristo” (DAp),em nossos dias como foram nossas Irmãs pioneiras, deve ser nossa meta.
 Por tudo,demos graças a Deus !

Peregrinação em
Aparecida do Norte

Ir Natalina Sanguanini
São Sebastião do Passé - Ba
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 No Evangelho de Mateus, Jesus nos exorta a não ajuntar tesouros na terra onde a ferrugem ou a 
traça os estragam ou os ladrões os roubam. E logo em seguida nos ordena: “Ajuntai para vós tesouros 
no céu.” (cf.Mt.6,19)
 Nas festividades do centenário das Marcelinas no Brasil, muitas vezes fiquei pensando: quanto 
bem foi espalhado nestes cem anos, não só pelas Irmãs, mas também por todos os que foram influen-
ciados positivamente pelo ensino e exemplo das religiosas! Quantos tesouros acumulados no céu!
 Mas como não somos perfeitas, fiquei me questionando se nosso tesouro não sofreu também, 
às vezes, a traça da vaidade, a ferrugem do cansaço e da murmuração. Mas, sobretudo, pensei muito se 
o ladrão do ativismo não roubou o melhor de nossas atividades no dia a dia que é o amor a Deus e ao 
próximo. Como somos poucas e muito trabalho, muitas vezes, executamos nossas atividades apenas 
porque tem que ser feito.
Depois desse exame de consciência quero passar para o hino de louvor.
 Se houve falhas, temos a misericórdia de Deus e, sobretudo, o fogo do Espírito Santo para puri-
ficar não só nossas ações, mas também nossas intenções.
 Fui noviça no ano do cinquentenário e nessa época ainda havia várias Irmãs pioneiras ou que, 
pelo menos, viveram nos primeiros anos de Brasil. Lembro-me com que respeito e admiração eu olhava 
para essas Irmãs idosas que consumiram suas vidas pela causa marcelina e muitas vezes louvava o 
Senhor por todos esses tesouros que elas ajuntaram, enriquecendo a Congregação e a Igreja.
 E a história continuou. Outras jovens se juntaram às nossas fileiras, substituindo as primeiras 
que já foram receber o Prêmio. As obras se multiplicaram, mas o ideal marcelino continuou firme espa-
lhando pelo nosso imenso Brasil sua chama de amor manifestada às crianças, aos adolescentes, aos 
jovens, aos doentes e aos idosos. Como isso seria possível, sem um grande amor a Deus manifestado 
nos mais pequeninos? Se até um copo d’água dado em nome de Jesus não fica sem recompensa, quan-
to mais toda essa obra educativa será o nosso tesouro no céu.
 Lembro-me de uma frase do Pe. Raniero Cantalamessa, no livro, o Canto do Espírito: “No final 
de nossa vida, só nos restará aquilo que tivermos doado, transformando-se em algo eterno. Tudo o que 
não se doa, se perde, ao passo que aquilo que se doa, é subtraído da corrupção e, por assim dizer, 
enviado de antemão para a eternidade”.
 Portanto sejamos generosas em nossa doação. Pequenos gestos de amor, atenção e serviço 
terão sua recompensa eterna e cumpriremos a ordem de Jesus: “Ajuntai para vós tesouros no céu”.

Juntai para vós tesouros no céu

Ir. Celia Goergen
Colégio Muriaé
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 O Carisma Marcelino nos empenha, por meio de profunda preparação espiritual, carismática e 
cultural, a realizar escolhas concretas para “dar glória ao Senhor e levar todos a honrar e amar o nosso 
querido Jesus”.
 Envolvidos por esse Carisma, cerca de cem leigos marcelinos (CLAMAR) participaram do IV Con-
gresso Nacional, em Aparecida – SP, nos dias 8, 9 e 10 de junho. A abertura foi feita por Ir. Rumilda, 
Delegada Regional para a Instituto das Irmãs Marcelinas no Brasil, elevando a colaboração dos leigos na 
multiplicação de frutos para a missão da família marcelina.
 Todos os momentos de reflexão sobre o Carisma e a Missão Marcelina, basearam-se no contexto 
dos 50 anos após o Concilio Vaticano II e nos 100 anos da presença da família Marcelina no Brasil.
 As colocações e as dinâmicas de grupos foram orientadas pelo Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, 
Dom Roberto Lopes e por Ir. Giuseppina Raineri.
 O Congresso foi abençoado por graças de renovação, com a preciosa participação de todos e, no 
ensejo, foram traçadas propostas para que os ideais biraghianos continuem irradiados de frutuosa espi-
ritualidade para além das fronteiras do Instituto.

Participação dos Leigos Marcelinos

Ana Nery Magalhães
Leiga marcelina - Colégio Muriaé

 Há oito anos atrás, tive o prazer de conhecer o Instituto das Irmãs Marcelinas, trabalhando na 
fundação da Creche Escola, em São Sebastião do Passé, no ano de 2004, como professora do grupo 01, 
logo depois do grupo 05. Afastei-me durante quatro anos, retornando à mesma, no ano de 2011. Fazer 
parte como colaboradora desta obra é muito importante, pois aprendi muito com as Irmãs Marcelinas, 
principalmente no que diz respeito à formação do ser humano.
 Que bom fazer parte e comemorar este centenário da chegada das Irmãs aqui no Brasil. Melhor 
ainda é acompanhar, por meio de estudos e visitas, toda luta, implantação e construção de cada obra 
existente em cada canto do meu País. Saber que, através da bondade e aprendizado dos ensinamentos 
do seu Fundador, Beato Luigi Biraghi, as Irmãs vem trabalhando para oferecer o melhor às pessoas que 
necessitam de oração e ensinamento religioso.
 Sei que não estarei viva para comemorar mais um centenário. Em contra partida, acredito que 
muito as Irmãs Marcelinas têm a oferecer. Peço a Deus que novas vocações sejam despertadas para que 
esta Obra não pare.

Andréa Miranda Ferreira Marques
Vice-diretora na Creche Escola Santa Marcelina 

São Sebastião do Passé - BA
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Arivederci! Ciao! Até logo!

“Os que confiam no Senhor são como o monte Sião: não vacila, está firme 
para sempre”. (Salmo 125,1)

  Ir. Lourdes Zanini: Irmã Fernanda, mulher sábia e prudente, alegre 
e firme. Sua firmeza era tecida de suavidade, carinho e muito amor! O encon-
tro pessoal com cada uma de suas filhas era um momento muito esperado. 
Com ela nos sentíamos “em casa”, isto é experimentava-se a sua generosi-
dade, o seu coração materno, sensível e acolhedor. Nos colóquios em parti-
cular, a primeira preocupação dela era saber como estavam os pais e fami-
liares de cada uma de suas filhas. Em seu coração de mãe e de consagrada, 
testemunhava doação e dedicação incansável, nunca deixava de responder 
as corespondências nem que fosse num santinho ou cartão e aproveitava 
a oportunidade para exortar, ensinar, animar e fazia-se presente na Missão 
de evangelizar 

de cada uma de suas filhas. Lembro que no 
dia da inauguração do Centro Vocacional as-
sim se expressou: “Hoje, 25 de março de mil 
novecentos e noventa e seis é uma data mui-
to significativa para as Marcelinas não só de 
Cascavel, mas para a Congregação, que quer 
louvar e agradecer ao Senhor porque com a 
inauguração desta nova casa, ela assume um 
compromisso para com Deus e uma nova res-
ponsabilidade para com as jovens que vem 
a nós, procurando a resposta de uma opção 
para a vida religiosa, através de um tempo de preparação específica”.
  Em 1912, o Brasil abriu os seus braços para receber as primeiras Irmãs Italianas chegadas à Terra 
de Santa Cruz e em 1970 igualmente recebeu a Irmã Fernanda mulher extraordinária bondade, gigante 
da ternura e do amor de Deus, destemida e corajosa veio abrir em nossa Pátria novos sacrários e novas 

frentes de missão Marcelina a fim de que Jesus pudesse ser 
mais conhecido, amado e desejado. Como Jesus, ela passou 
fazendo o bem. Em seu coração palpitava um amor mais forte e 
materno a devoção para com Nossa Senhora Aparecida, a qual 
consagrou a Sede Regional sob o seu manto materno. Muitas 
vezes levou suas filhas em Peregrinação ao Santuário Nacio-
nal de Aparecida do Norte. Justamente no dia da Romaria em 
que estávamos celebrando o Centenário da Missão Marcelina 
no Brasil, aos pés da Virgem Aparecida,  recebemos a notícia 
de que ela no silêncio orante, parte serena e silenciosa para 
a casa do Pai. Irmã Fernanda está junto de Deus e dos Bem- 
Aventurados agora intercede por nós, suas filhas para que na 

Ir. Fernanda Martellini 
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vivência da busca da santidade possamos espalhar as sementes do Verbo. Agradecemos e louvamos a 
Deus pela sua ousadia, pelo seu coração incansável e pela coragem com que na sua missão de Regio-
nal do Brasil, abriu novas frentes apostólicas, acreditando no potencial das sementes lançadas. Nossa 
gratidão pelo seu SIM aceitando o novo desafio em Cascavel colocando-nos na missão de servir os mais 
pobres e abandonados e por ter acreditado no futuro da Congregação abrindo também o Centro Voca-
cional e neste ano centenário da Presença Marcelina no Brasil, uma nova obra inicia-se: a construção 
do Pensionato Universitário Santa Marcelina, que irá acolher a juventude universitária. Irmã Fernanda 
continue nos abençoando e junto de Deus interceda por todas nós. Obrigada! Com alegria transcrevo o 
testemunho das Irmãs e Postulantes Marcelinas: Ir. Anelise Diva Bettio: “As lembranças que guardarei 
da Superiora Fernanda pelos poucos momentos que com ela pude estar, será a sua alegria, acolhida e 
interesse pelas Irmãs. Sempre que íamos a Itaquera visitá-la perguntava das Irmãs da Comunidade, dos 
Vicentinos, dos familiares e com o coração, a mente e as orações acompanhava tudo. Ficava contente 
com as notícias, revistas e informações da cidade, da comunidade e das celebrações da Igreja, lia e de-
pois comentava e mostrava a delicadeza que tinha, o interesse que expressava a comunhão. Nos últimos 
anos, já com sua saúde debilitada, deixou o exemplo de mansidão e de entrega, de oração e confiança. 
Quis ficar no Brasil, poderia ter voltado a sua pátria, mas pelos desígnios de Deus pode permanecer entre 
nós, deixando a mensagem que tudo passa, mas o que permanece é o amor e a intimidade com Deus. A 
sua juventude, como ouvi muitas Irmãs testemunharem, a sua força, entusiasmo e coragem foram como 
uma vela sendo consumida pelo Reino, o físico foi se apagando, mas o espírito permaneceu vivo até o 
fim e agora contempla o Senhor face a face. Fica na lembrança uma Irmã Marcelina que testemunhou 
o carisma, foi missionária do Reino, corajosa mulher consagrada que soube enfrentar os desafios do 
seu tempo à luz do Evangelho. Obrigada Sup. Fernanda”. Irmã Carolina Tomasoni: “Conheci a Superiora 
Fernanda no ano de 1970, quando chegou ao Brasil. No Natal de 1972 foi acessa a lâmpada do sacrário 
na então fundada Sede Regional do Brasil chamada de Casa de Formação com um grande número de 
noviças. Superiora Fernanda marcava presença nos recreios aos domingos: suas risadas alegres fazia 
com que a Irmã Rosella e as noviças gozassem da sua jovial presença e entusiasmo, ela nos fazia sorrir 
também e juntas vivíamos momentos alegres e felizes. Nos anos que vivi ao lado da Superiora Fernanda 
acontecimentos muito especiais marcaram o acolhimento e a disponibilidade bem característicos dela 
como foi as diversas passagens do Núncio Apostólico Dom Carmi-
ne Rocco e também da  Madre Tereza de Calcutá.  Edificante foi 
seu equilíbrio, a serenidade, a oração, o seu coração terno e 
materno e a sua compreensão não dispensava as chamadas de 
atenção  quando era necessário. Quantas lembranças  vem a me-
mória. Por tudo dou glória a Deus”. Irmã Elvirita: “Lembro muito 
da coragem, da animação e da força que a Superiora Fernanda 
passou na nova missão com idosos e jovens mães em Cascavel, 
no Abrigo São Vicente de Paulo. Ela nos visitava com frequência e 
sentia-se em casa. Com os vozinhos era cordial, cumprimentava-
-os dando-lhe muita atenção. No início desta obra falava: “Aqui 
temos o começo e o final da vida”, referindo-se as mães solteiras,  
as crianças e aos vozinhos. Muitas vezes afirmava que nesta obra 
via a providência divina e o espírito de doação e de pobreza das 
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Irmãs. Os Vicentinos recordam e agradecem a Congre-
gação na pessoa da Irmã Fernanda, pelo acolhimen-
to a esta bela missão”. Irmã Luciene Mara Giareton: 
“Guardo com carinho e muito respeito a lembrança da 
Superiora Fernanda. Para mim ela é um grande modelo 
de Religiosa Marcelina. Mulher forte, de ideias claras, 
piedosa, despojada, incansável em sua missão e com 
grande espírito de sacrifício. Convivi com a Superiora 
Fernanda durante o meu noviciado e ficava sempre 
edificada com a sua presença marcante na vida Comu-

nitária.  Ela participava de tudo e tinha uma capacidade enorme de tornar os acontecimentos mais sim-
ples em algo extraordinário.Valorizava tudo e todos e tratava as pessoas como se cada uma fosse a mais 
importante para ela. Seus gestos de delicadeza, muita vezes escondidos, fazia-me aprender o valor das 
pequenas coisas. Agradeço a Deus por nos ter dado tão precioso presente, pois ela contribuiu de ma-
neira significativa para a solidificação da nossa Congregação em terras brasileiras”. Irmã Maria Bárbara 
Geraldo: “A Superiora Fernanda, Missionária por excelência, era humana, generosa, materna de uma 
união com  Deus muito grande. Sabia ouvir as Irmãs, mas também sabia falar na hora certa. Dedicou-se 
a Congregação, a Deus e aos irmãos de corpo e alma. Ela dizia: “Aquele que põe a mão no arado e olha 
para trás não é apto para o Reino de Deus. Lc 9, 62”. Postulantes Marcelinas Denise, Islândia, Jéssica: 
“Nossa Família Marcelina está em festa, 100 anos de Brasil. Que alegria! Se comemoramos esta dádiva é 
porque tivemos e temos Irmãs que com coragem responderam ao chamado de Deus e deixaram tudo para 

O seguir. “Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, 
filhos, campos, por causa de mim e da Boa Notícia vai receber 
cem vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, 
irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, junto com perseguições. 
E, no mundo futuro, vai receber a vida eterna”. (Mc 10, 29-
30).  Assim aconteceu na vida de Irmã Fernanda Martellini que 
deixou sua pátria para vir às terras brasileiras onde realizou 
sua missão. Os testemunhos que ouvimos, se pudéssemos 
resumir, seria: “Esta passou fazendo o bem”. Pelas poucas, 
mas  significativas vezes que a encontramos, ficaram gravados 
em nosso coração e em nossa mente, o seu singelo olhar que 
transmitia profunda serenidade, alegria imensa de fazer parte 
desta Família e em ter doado sua vida a Deus como religiosa. 
Dizia-nos: Sempre rezo por vocês e pelas vocações. O Senhor 
a chamou em uma data muito especial, aonde nos encontráva-
mos em peregrinação na casa da Mãe Aparecida para louvar e 
agradecer a Deus os benefícios que Ele nos concedeu ao longo 
de todos estes anos. Obrigada Irmã Fernanda por sua fideli-
dade até o fim, por seu amor a Deus e à Congregação. Temos 
certeza que junto de Deus e do nosso fundador Beato Luigi 
Biraghi continua intercedendo por nós”. 
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