


Nesta última edição da “De Casa em Casa” parti-
lhamos experiências vividas no XXVI Capítulo Geral e 
na Jornada Mundial da Juventude.

Contemplamos também o espetáculo dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, desde a abertura até o en-
cerramento, cuja beleza encheu os olhos do mundo 
todo voltado para a Cidade Maravilhosa.

Salta aos nossos olhos que nos três eventos focali-
zados nesta edição da Revista o grande chamamento 
é a fraternidade entre os povos. 

da convivência fraterna é possível, mesmo com a di-
versidade de línguas, de culturas, de crenças.

Agradecemos a todos que colaboraram, aprecia-
ram e incentivaram na caminhada dos vários anos 
da Revista De Casa em Casa.

Esta, que será a última edição da Revista, encer-
ra um ciclo de edições, que tinham como objetivo in-
formar, comunicar e unir, deixando a certeza de que 
só a esperança e a fraternidade podem construir um 
mundo NOVO.
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“EIS, FAÇO UMA COISA NOVA” (Is 43,19)

O tema do XXVI Capítulo Ge-
ral, “Eis, faço uma coisa nova” (Is 
43,19) nos propõe olhar o passado 
com gratidão e colocar-nos na expec-
tativa do futuro, com renovada espe-
rança, para que se chegue a uma real 

um apostolado aberto” às emergên-
cias apostólicas que presenciamos 
diariamente.

Passamos bons dias unidos e reu-
nidos, Irmãs e Leigos, indagando-nos 
sobre o que é o “novo” de Deus para 
a vida consagrada, hoje, e em quais 
dimensões da realidade contempo-
rânea podemos atuar para promover 

temos dúvida de que, se andarmos 
alinhados às interpelações da Pala-
vra de Deus que nos coloca na es-

nós, porém, 
segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra” 
(2Pd 3, 13), encontraremos respostas para o que buscamos. 

-
nadora para nossas relações sociais, onde o novo é mudar atitu-
des e manter os valores conquistados ao longo da vida, sem dei-
xar-se enganar por fantasias que, muitas vezes, ofuscam o brilho 
original da verdade. “Não abandones um velho amigo, pois o 
novo não o valerá. Vinho novo, amigo novo; é quando envelhece 
que o beberás com gosto. -
lavra nos revela que, o novo, é nos alegrar com a vida que nos 

obras. Desfrutas da vida com as pessoas que ama..., tudo o que 
tens a fazer, faze com todas as tuas faculdades

O Capítulo foi mesclado de valiosas contribuições dos leigos, 

vida humana que pauta sua qualidade relacional no testemunho; 
a essencialidade da vida que carrega as marcas da simplicidade, 

-

quais prejudicam a harmonia e a hospitalidade; humanidade que 
toca, que aproxima, que gera vida e fortalece a esperança das 
pessoas que o Senhor coloca em nossas comunidades, aos nossos 
cuidados; atitudes relacionais que são força revigoradora da vida 

com amor. 

a alegria. Sim, reencontrar a própria alegria para continuar no 

sempre. 

dos trabalhos capitulares, nos disse que “o novo que buscamos 
é aquilo que estava esquecido dentro de nós”; o que temos que 
fazer é tirar o pó que obscurece as realidades pessoais e relacio-

-

e que devemos mostrar às pessoas”.  É urgente priorizar a espi-
ritualidade pelo cultivo da “cela interior”, pois a relação com 
o Senhor direciona as nossas relações humanas, quase sempre 

coração renovado pela esperança, a otimizar nossas ações e en-

fé, energia e lucidez, para correspondermos a tanta misericórdia 
que experimentamos nestes dias de alegria e de comunhão fra-

horizontes que Deus continua a nos revelar. O novo na espiritua-
lidade, no carisma, na missão, nas relações humanas, fraternas é 
uma busca que faremos juntas/os.

Fazendo alusão às Olimpíadas que estavam acontecendo na 
“O Capítulo é a 

passagem de uma tocha, uma chama que carregamos, jun-
tas.”   Lindo, não é?  Pois então, corramos ao encontro do Senhor 
com a chama acesa no óleo perfumado da misericórdia.

Ir. Maria de Fátima Lima Sousa
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INTERNACIONALIDADE: UMA “COISA NOVA”
Um dos desafios da sociedade 

atual é desenvolver a compreen-
são de que o universo é espaço 
para todos, ou como diz o Papa 
Francisco “casa comum”, onde as 
diferenças acrescentam, jamais 
dividem.

nos dois últimos capítulos gerais da 
nossa Congregação o tema da inter-
nacionalidade foi abordado. 

-
sieme” para orar, trocar experiên-
cias, partilhar ideias, condividir 
preocupações, vivenciados nos 
encontros capitulares, são motivos 
que provocam e fundamentam a 
necessidade de estruturar ativida-
des para viabilizar e estabelecer 
espaços permanentes de interna-
cionalidade.

“Lembrem-se de que o melhor modo para dialogar 
não é aquele de falar e discu-
tir, mas aquele de fazer algu-
ma coisa juntos, de construir 
juntos, de não fazer projetos 
isolados, mas de fazê-los junto 
a todos aqueles que tem boa 
vontade. E sem medo de fazer o 
êxodo necessário para que haja 
diálogo autêntico” (relação ca-
pitular p.13).
Organizarmo-nos para a inter-

nacionalidade requer, de fato, aber-

próprios interesses e a disponibi-
lidade de cruzar limites culturais 

do nosso tempo e expresse, num 
“fazer comunitário”, a vivência 

e vivida pelas primeiras comuni-
dades cristãs onde, “ninguém dizia 
que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era 
comum

-

-
gos, no coração e na ação, para sermos, na construção do Reino, 
uma só família conforme o desejo do nosso Fundador.

Ir. Carmen Baseggio 

Ir. Clarice Baseggio 
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esteve à frente de nossa Congregação. Sua presença materna, 

Deus Pai pelo homem. 
-

-
na continuaremos a nossa caminhada juntas, testemunhando nossa 
Consagração a Deus a serviço da Igreja e dos irmãos em Cristo.

GRATIDÃO À MADRE MARIA ANGELA AGOSTONI E
BOAS VINDAS À MADRE MARIMENA PEDONE E

AO CONSELHO GERAL

“O Espírito que gerou a Congregação é o verdadeiro ‘Novo’ e é deste ‘antigo cronológico’ 
que urge intuir e atualizar o novo já presente nas origens.” 

Irmã Maria Angela Agostoni
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NAS ESTRADAS PARA O MUNDO

nos conduziu antes a Idomeni e, depois a Oreokastro, vizinho 
ao Salonicco, onde estão milhares de refugiados curdos e sírios. 

-
sembarcavam centenas de albaneses nas regiões costeiras da Pu-
glia, fugindo da pobreza, da falta de liberdade e, com o desejo de 

terra, para entender quais seriam as suas condições e necessida-

outro, estando com eles, onde eles estão, que se pode encontrar 
o seu coração.

é a escola, lugar de formação, de crescimento, de instrução e 
de atenção ao outro. Por muitos motivos, em Saranda, não foi 
possível construir a escola maternal, mas damos aulas à mesa 
depois da escola, nos encontros de formação do coração para 
pré-adolescentes e, para os pais, cursos de língua. Partilhamos a 
Palavra com aqueles que pedem para preparar-se para o Batismo. 
São poucos aqueles com os quais podemos divi-
dir a fé, são muitos aqueles que vêm a nós, bus-
cando inconscientemente o Senhor, como uma 
senhora anciã que, interrogada de que precisava, 

jovenzinha que apanhava terrivelmente da mãe, 
refugiou-se no nosso terreno, ou a pequenina de 
três anos que frequenta nossa escola infantil e 

Os caminhos do mundo onde nos envia o Se-
nhor, a partir de janeiro deste ano, são também 
aqueles que nos levaram a Salonicco, onde, no 

refugiados da Síria no campo de Idomeni na 

pelo governo grego na periferia de Salonicco. 
-

tro em Saranda de imediato, mostraram-se desejosos de ajudar 

um serviço de refeições, que leva almoço e jantar péssimos. O 
-

mens não têm como passar a jornada, enquanto as mulheres se 

de papelão, conseguem passar o tempo.
-

mos com que colorissem, com diversas técnicas e folhas do ca-

Para todos foi uma experiência inesquecível em uma das pe-
riferias da terra, onde se deve avaliar não somente as necessida-
des materiais, mas principalmente a ausência de esperança e de 
perspectivas de um futuro melhor.

Ir. Daniela Silvestrini
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-
dantemente e de diversas formas pela Palavra de Deus. Relendo 
brevemente a estrutura que sustentou a proposta vivida é pos-

que constatamos entre nós. 
-

veram o terreno do nosso coração, tornando-o receptivo às soli-
-

respiro internacional - nos conduziram a saborear a alegria de 
pertencer a uma família religiosa inserida em uma Igreja plural.

1,18-22, por ela protegida e amadurecida nos longos anos de seu 
mandato. 

O tempo das adorações vespertinas, guiadas por algumas Ir-
mãs, a partir dos conteúdos trabalhados no dia pelos especialis-

-
te de Jesus eucarístico, foi como uma calamita (magnetita ou 
imã de pedra) capaz de orientar as energias dispersas, dissipar 
os temores e dar corpo aos nossos sonhos, tornando-os comuns, 

-
logando com o Senhor.

-
regrinação jubilar, a jornada em Câmpora, foram preciosos mo-

comum, coligando-o às raizes ambrosianas de nossa Congrega-
-

reconhecido. 
O desejo de colaborar entre nós superando, com a força das 

relações e com a ajuda das tecnologias emergentes, as distâncias 
físicas dos oceanos se apresentou marcadamente em tantos mo-

CAMINHANDO COM A PALAVRA NO TEMPO DO CAPÍTULO

com a nossa fraternidade simples e alegre, com uma cultura vo-

da Palavra nos encorajou, sugerindo-nos efetivarmos escolhas 
que comunicam proximidade e solidariedade com o homem e a 
mulher de nosso tempo. 

trabalhos dos três âmbitos apostólicos (saúde, escola e pastoral) 
contém, potencialmente, algumas indicações condivididas.

-

-
-

a qual a Palavra nos acompanhou neste tempo capitular nos es-
timula à vigilância para que esse estilo continue a caracterizar 

que brota do aventurar-se na Palavra.

Ir. Sarah Bortolato

A comunidade de Londres (à esquerda: Sr Sarah, Sr Giuliana, Sr Maria Luisa, 
Sr Alejandra) e duas jovens brasileiras em Londres para aprender inglês.

Sr Moira, Sr Alejandra e Sr Sarah com algumas jovens do grupo de férias em 
visita ao Leeds Castle.

Alguns jovens italianos da paróquia de St Peter’s com Sr Sarah e Frei Nicola.

-
sagem universal tornou-se para nós um chamamento para valori-
zar nossas raízes internacionais, das quais o Conselho Geral e as 
partilhas no decorrer dos trabalhos em grupo sobre as diferentes 

sempre mais concretamente a nossa consagração como “transpa-
rência evangélica” a ser partilhada com os outros, alimentando 
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NÃO PERCEBEIS ISTO?
“...faço uma coisa nova, ela já surge, não a percebeis?” (Is 43,19)

Prossegue assim o versículo escolhido como guia 
e título do nosso XXVI Capítulo Geral e é mesmo as-

-
dade que se assemelha àquelas sementes que silencio-
sas cresceram durante os dias de encontro e, até agora, 
estão crescendo. 

Os vinte e um colaboradores, representantes das 
-

irmãos e irmãs, na escuta da Palavra de Deus para nós 
e para o mundo. Superado o primeiro susto da entra-
da em uma sala cheia só de Irmãs, empenharam-se em 
aprofundar os traços do nosso carisma e, sobretudo em 

-
-
-

ção nos projetos para o futuro e também probabilidade 

aquela “simplicidade” e “caminhos planos” aos quais 
nos chama o Fundador.

Não é nova talvez esta “coisa”?
Foi seguramente “novo”, para nós, Irmãs, ouvirmos 

citações mesmo, dos nossos colaboradores leigos, em 
diversos conceitos, as expressões da nossa Primeira Re-

porque citações não pronunciadas por quem escolheu 

-
lia, de mulheres e homens que, vivendo segundo o seu 
estado de vida, estão encarnando conosco o Carisma. 

que permite uma profundidade tal de condividir tudo o 

jogo, a nossa vida. 

nos empenha a não deixar apagar quanto foi vivido nos 

recíproca, um caminho de grande conversão da nossa 
parte, no sentido não só de grandes mudanças de visão 
interior a partir da grande vocação de cada um, recebida 
no Batismo, mas também no sentido de encontrar-se, 
de caminhar, isto é, também, partindo de pontos dife-

Reino de Deus, através da educação de “bons cidadãos 
e bons cristãos”, como Biraghi sonhou e realizou, atra-

Que o Senhor nos conceda ter olhos capazes de ver 

todas as coisas, visíveis... e invisíveis”.

Ir. Monica Ceroni

“ A maternidade é a nota dominante da missão 
apostólica da marcelina. O cuidado da pessoa, 
representado nas origens pela atenção à “edu-
canda” não é uma obra transitória exigida pelo 
momento histórico e a ele vinculada, mas repre-

o porque do Instituto nascido por inspiração do 
Espírito.” 

Irmã Maria Angela Agostoni
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A ALEGRIA PARTILHADA

se percorre um caminho juntas, quando se partilha o que se vive 

por exemplo, para nós, o Capítulo.

te da alma e se irradia. Lembrar da festa junina, o representar 
uma caricatura, o vestir-se de modo “caipira” foi motivo para 

elas se divertiam; nós também, que éramos as protagonistas, nos 

os doces, os alimentos típicos da cultura brasileira, abriram a 
imaginação individual e coletiva das outras Irmãs, pertencentes 
a outras culturas. 

lugar de oração, de recolhimento, de encontro com a natureza, de 

do repertório “marcelino” alegraram alguns momentos. Os vas-
tos espaços da colina nos deram a possibilidade de passearmos 
juntos e, sabe-se que enquanto se caminha, se dialoga, se con-

“A alegria nasce caminhando junto,
a festa é sinal de unidade
e a amizade sustenta o caminho
e traz em si a verdade…”

Realmente todos os dias transcor-
ridos juntos foram marcados por um 
clima de alegria  efusiva.

Obrigada a cada um pela alegria 

vada no coração de cada um, se tor-

da nas nossas comunidades.

Ir. Adriana Beltrán Priego
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DUAS VEZES EM UM ANO...
Duas vezes o quê? Vocês irão me questionar

Por duas vezes, no período de um ano, tive a oportunidade 

de outubro do ano passado, quando fui para o Brasil, São Paulo, 
com o grupo das formadoras para trabalhar sobre o documento 

a segunda vez tive uma experiência de Capítulo na minha vida.
-

sência e perguntar-me como seria acolhida. Se minhas relações 
-

do carinho como se, de fato, a distância e o tempo se apagassem 
-

velhecimento fez a sua obra sobre os nossos corpos mas não nos 

O Capítulo foi para mim uma grande experiência de trabalho 

buscar a vontade de Deus para o futuro das nossas comunida-

ponto para construir uma fraternidade.
Fizemos também uma experiência concreta de Pentecostes. 

-
ram também. Como deixar no silêncio a oração fervorosa das 
nossas Irmãs de Cernusco e Itaquera? Precisamos de todas essas 

-

nossas diversas línguas sem necessariamente precisar de tradu-

Durante o Capítulo, tive a oportunidade de estar envolvida 
-

tando, mas o Senhor sabia em que estava me envolvendo.

a outra, nos acolher cada uma  na sua diferença e fragilidade. 

fraternidade. 
Sim, para mim, viver a experiência do Capítulo foi muito 

a vontade do Senhor. Isso tudo foi muito bonito, mas o que nos 
-

radas ou revividas nas nossas próprias comunidades.  É evidente 
que isso corresponde a um grande desejo que todos nós temos 
no coração.  É possível que se nos esforçarmos em tecer laços e 
criar uma comunicação cheia de respeito e abertura, estaremos 
no bom caminho.  Sim, é um caminho a fazer juntas mais que um 
objetivo a ser atingido. 

que para outras comunidades, nas grandes escolas por exemplo.  

ao mês. Sair do nosso ambiente para estarmos mais próximas 

Se é verdade que 

falar de Deus no nosso 
meio em Québec, creio 

-
partida, que a felicidade 

mais alto do Senhor que 
todas as nossas pala-
vras.

Ir Mylène Nault

Concerto organizado por uma das nossas residentes. 
Sr. Marielle Dion, Sr. Regina Dal Seno, Sr. Mylène Nault, 

Sr. Lucia Panico, Sr. Bernadette Spano

Uma residente festeja 100 anos.
Sr. Marielle Dion

Festa do Halloween. Os nossos residentes devem adivinhar qual é a Irmã que 
está em cada fantasia. Da direita para a esquerda: Sr. Bernadette Spano, Sr. 

Regina Dal Seno, Sr. Mylène Nault, Sr. Marielle Dion.
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OBRIGADA POR TUDO, CASA MADRE E QUADRONNO!
“Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo” (I Cor 1,4).

Fomos assistidas com imenso carinho e atenção nos míni-

trabalhos capitulares. Durante o Capítulo, o cuidado na ali-
mentação, com as roupas, com os ambientes, nos momentos 

-
sado nos mínimos detalhes como anjos em harmonia. Cada 
gesto de bondade e gentileza demonstrado no acolhimento 
fraterno fez com que nos sentíssemos em casa e percebêsse-
mos como é lindo ter uma família que nos ama. 

de língua e de cultura eram minimizadas pelos laços de um 
carisma que nos aproxima e nos faz ver a beleza que mora 
em cada um, foi o dom maior que nos ofertamos reciproca-

“Se o coração está jubiloso, em paz, feliz, dele jorrará a 
alegria, a doçura, como presentes para os irmãos” (Beato 
Luighi Biraghi).

Por tudo, somos gratas a Deus e a cada Irmã.

Ir. Edimar Zanqueta 

Ir.Tânia Aparecida de Souza 

Botucatu

“ A marcelina nasce para abrir as por-
tas, e antes de tudo para abrir o cora-

ção ao outro.”
Irmã Maria Angela Agostoni
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A BELEZA DA VIDA CONSAGRADA

“Contemplo a beleza da vossa graça, vejo seu 

inefável esplendor; acabo arrebatado longe de 
mim, sempre que penso no meu  próprio ser; vejo 
como era e no que me tornei. Ó maravilha! Pres-

por mim mesmo, de reverência e de temor como 
se estivesse diante de Vós mesmo; não sei o que 
fazer, porque a timidez se apoderou de mim; não 
sei onde sentar-me, donde me aproximar, onde 
repousar estes membros que vos pertencem; em 
que iniciativa, em que obra empregá-las, estas 
encantadoras maravilhas divinas”.
(Simão, o Novo Teólogo)

Durante séculos a Vida Consagrada vem iluminando o mun-

muitos corações.

de seus olhos, na largueza de seu sorriso, na nobreza de seus 
gestos e na generosidade de seu coração.

casto e obediente. Com o Cristo oferente na cruz e imolado na 

amor da humanidade.
 O consagrado vive com os pés no chão e o coração no 

abraçar por toda a humanidade, mas sabe que pertence unica-
mente a Deus.

 Felizes os consagrados que, abandonados em Deus, re-

Ir. Luciene Mara Giareton
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NOVICIADO

O noviciado, como a própria palavra sugere, é período privi-
legiado no qual a pessoa experimenta uma vida “nova”.

atrai a Si com laços de amor.

é, quer fazer seus os sentimentos de Cristo, os pensamentos de 
Cristo, a vontade de Cristo.

entregar-se a Cristo e, impelida por este ideal que fascina, em-
preende o caminho de despojamento, um caminho ascético, duro 
em certos momentos, mas a noviça é sustentada por este ideal 

descobrir mais profundamente, também a sua humanidade, enri-

e amar a todos com um amor livre e gratuito, a penetrar sempre 
mais na verdade profunda, que todo ser carrega no mistério de 

escravidão que não lhe permite ser livre.
Jesus é homem em plenitude, portanto a pessoa que o segue 

seriamente tem a oportunidade de reencontrar a si mesma como 
mulher/homem, oportunidade de recuperar toda a sua beleza de 

espiritual, sobrenatural.

de sua vida, possa fazer a experiência de Deus e de humanidade, 
por isso busca-se cuidar do senso de beleza, de essencialidade, 
de fraternidade e se faz tudo para criar um  “clima” de liberdade 

o chamado de Deus e possam ter a força e a alegria de empreen-

Você quer visitar o nosso noviciado mexicano?...

Ir. Lucia Avantaggiato
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VIVENCIANDO A CULTURA VOCACIONAL

Sentimos hoje, mais forte o desafio de criar uma Cultura 
Vocacional em todos os ambientes, de modo que os jovens 

Cultura Vocacional é possível, desde que, em comunidade, 
assumamos um caminho onde todos nos sintamos parti-
cipantes do processo que nos leva ao encontro com Jesus, 

permanente da Igreja, no sentido de ajudar cada pessoa a des-
cobrir e a assumir o seu lugar e a sua missão de serviço, no 

-
-

cernir os sinais indicadores do chamado de Deus; cultivar os 
germes de vocação e acompanhar o processo de opção voca-
cional consciente e livre. Cada comunidade deve ter a certeza 

de nós para fazer chegar o seu chamado a tantos jovens.  

Anelise Diva Bettio

“A particular sensibilidade do Beato Bi-
raghi para uma forma de vida familiar 
aplicada à vida consagrada nos esti-

mula a fazê-la atual e propositiva para 
a vida comunitária como também para 

a família propriamente dita.”
Irmã Maria Angela Agostoni
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*E A MISERICÓRDIA, DONS DE DEUS À NOSSA HISTÓRIA

mesmo e para com o próximo, aproximando-a do pensamento dos 
fundadores. [...]

vivê-la, nós que nos confrontamos com eles como referência com-
-

ricórdia? [...]

muitas vezes endereçada ao Senhor, desde a primeira palavra da 
-

posso corresponder a tanta misericórdia que Deus usa para co-
-

qual deve ainda aprender bem. Quando escreve a carta, de fato, 

ali para estudar, para preparar-se para enfrentar os exames para 
diplomar-se como mestra e poder assim começar a dirigir a casa 

-
responder a esta misericórdia que encontra dentro do coração, faz-

deu muito mais do que eu procurava; agora, porém, devo corres-

repetem no seu pensamento. Ser misericordiosos com outros por-

ao jubileu. Parece-me, de fato, que a palavra correspondência tem 

jubileu se não nesta correspondência, isto é, na comunicação com 
a necessidade do outro? [...]

deve aplicar estas diretrizes todos os dias imprimindo-as nos 
acontecimentos históricos e na vida concreta dos colégios por 

-

-

próprias ideias sem admitir que outros possam pensar ou agir di-

-

nossas mãos, mas é também nossa oração. Padre Luigi mostrou 

Senhor usou comigo e com você grande misericórdia”, escreve 

Deus é misericordioso conosco, nós também devemos nos tornar 
misericordiosos com os outros. É a estrada que Biraghi percorreu 

misericórdia nos seus confrontos que consiste em interceder por 

por mim, que estou muito perto do grande encontro, que possa 
encontrar misericórdia do benigno Senhor, no dia da sentença” 

-

e pelos mortos. [...]

Tamara Gianni

* Extraído do texto apresentado durante o XXVI Capítulo Geral das Irmãs Marcelinas.
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O QUE DIZEM  E  O QUE SENTIRAM OS 
LEIGOS PARTICIPANDO DO XXVI CAPÍTULO GERAL

Viver o Capítulo, resultou numa experiência que fortale-

sentir parte da comunidade de maneira que não imaginava e 
me presenteou com a certeza de estar fazendo um trabalho 
de grande valor, em companhia de uma verdadeira família. 

Erika Alejandra Cosgalla Lemus

-
ra vez, participaram do Capítulo Geral tem sido um privilégio 

da riqueza da internacionalidade, a oração em comunidade, a 
partilha de experiências e preocupações sobre a educação num 

que acolhe o amor e que tem Jesus como o Salvador. 

Ana Margarita Quiroz

acontecimento tão sublime, como foi participar em um Capítulo 
-

vivido com todas e cada uma das Irmãs, pude sentir, interiorizar 
-

tou convencida de que a nossa missão além de formar as mentes 

pessoas íntegras e autênticas em busca da verdade e do bem co-
mum, deixando a sua marca no mundo para as gerações futuras.

María Estela González Córdova

intensamente, verdadeiramente o Carisma Institucional em cada 
-

no mundo, em contribuir com os irmãos em suas sanidades, suas 
periferias pessoais e sociais, e sempre norteadas pelo espirito pa-
terno do Fundador Beato Luigi Biraghi.

O Capítulo não acabou, nossa missão continua e é permanen-

-

Dele no nosso meio para ofertar seu amor misericordioso de Pai. 
Que Deus nos ajude com sabedoria e direcionamento para 

que possamos contagiar nossas obras com o carisma marcelino 

Diana Verona Rua
Itaquera/São Paulo
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 É difícil descrever minha experiência no Capítulo em poucas 
palavras, mas se tivesse que usar apenas uma, a palavra que tal-
vez sintetizasse essa experiência seria “zelo”, zelo na plenitude 

cuidado, dedicação, desvelo, vigilância, esmero e temor”.  Zelo 

como verdadeiro fruto da vontade de Deus.  

Dr. Laercio Robles
 Itaquera/SP

acolhido, pude aprender o que é partilhar, tanto nos momentos 
de oração como também nos momentos da partilha do pão, com-
preender de onde vem a força da fé que impulsiona o querer 
servir ao outro, sempre tendo Jesus Cristo como meta. Deus tem 
misericórdia do seu povo, porque continua enviando pessoas 
para nos ensinar, curar e catequizar. 

Misael de Oliveira Rocha
Itaquera/SP

Como leiga, me senti escolhida pela misericórdia de Deus 
afeto, onde o 

carisma era evidenciado no rosto e no acolhimento das Irmãs, 
sentimento de perten-

ça. Vivenciei a clareza da fé em cada gesto, e em cada olhar a 
alegria
estar com, fazendo parte de um todo, onde leigos e consagradas 
se uniram na espiritualidade do verdadeiro amor a Jesus Cristo, 

apenas com palavras, mas com o exemplo de nossas vidas. Que a 
alegria do servir se faça presente em nós todos os dias. 

Gislaine Araujo Medeiros Rocha
Itaquera/SP

minhas responsabilidades, ia toda orgulhosa, de avental branco 

aprendi o amor pelo estudo e a paixão por ensinar. 

aos sinais dos tempos não podiam ser somente teoria ou objeto 
de estudo. Deveriam estar consolidados em mim, na minha vida 

Carisma da Congregação em meu trabalho cotidiano e, com hu-
mildade e muito amor, permita-me ser marcelina.”

“Sinto-me honrada em fazer parte da família marcelina e este 
sentimento se concretizou ainda mais diante do convite para par-

em comunidade e contribuir para a manutenção do carisma foram 
experiências inesquecíveis.” 

Fátima Eliza A. V. Marchetti
Colégio  - São Paulo/SP
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A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
FAZ SEMPRE UM APELO!

portas do próprio coração a Cristo Jesus.

-
trou Jesus e torna-se descoberta para as novas gerações para que 
possam encontrar uma igreja jovem, viva e bela.

O acolhimento do dom, o sentir-se abraçados por Deus e em 
Deus, com os irmãos, moveu milhares de jovens em direção a 
uma terra marcada pela dor, para dar esperança ao mundo.

-
dade” para encontrar os outros, abraçar a todos, a sair do quie-
tismo que gera jovens aborrecidos e aposentados; palavras que 
“feriram” a consciência de tantos jovens, vítimas de uma cultura 

-
te de Francisco a olhar para os tantos males presentes no mundo 

Cracóvia testemunhou a força de um povo jovem que não tem 

das guerras, de quem não se deixa anestesiar pela informação 
-

sa do terror difuso no mundo. 
-

pressar a proximidade a quem tem uma bandeira diferente da 

Ir. Luana Rizzello

O “grande rumor” dos jovens, presentes no evento, não pode 
nos deixar surdos ou indiferentes. Como um rio em cheia, se 
faz sentir a força de quem, ainda hoje, expressa com coragem 
o desejo de conhecer e encontrar Jesus, de viver a amizade com 

dos jovens em Cracóvia, foi lançada no coração de cada jovem, 
superando toda resistência a deixar espaço para Deus, no amor. 
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TESTEMUNHO DE UM JOVEM BRASILEIRO

-

aos paroquianos que, literalmente, bancaram minha viagem. 

é essencial para a formação cultural de todos os países europeus. 
Igrejas, capelas, congregações, santos e santas. É a história da 

é muitas vezes ignorado.

muito grande é capaz de reunir tanta gente de tantos lugares di-

-
mento para poder se criar empatia com o próximo que compar-
tilha a mesma fé, apesar de culturas e realidades tão diferentes. 
Porém, culturas e realidades unidas através da Igreja.

Depois dessa semana, pude me aproximar um pouco mais 
da realidade dos países que estão em guerra e em perseguição 

-
sim como eu vivem a mesma fé.

O que levo da Jornada é a gratidão por ter participado, a fe-
licidade de poder conhecer outras culturas e o orgulho de ser 
católico. Ofereço minhas orações por todos os que participaram, 
aos que não puderam estar presentes e por todos os que sofrem 
com guerras e perseguições. 

É claro, não posso esquecer de agradecer minha família polo-
-

Rafael Gouveia Souza
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NO CORAÇÃO DAS OLIMPÍADAS
Rio de Janeiro - 2016

prensa internacional destacou com entusiasmo O “Washington 

país especialista em folia, que em todos os anos enche suas ruas 

muito tempo”.  

po real, através de seus enviados especiais ao Rio, com espaço 

leitores de outros países o contexto de alguns trechos e as ho-
menagens.

“Rio vibra com uma festa repleta de música, cores e esporte” e 

artifício, por sua música, por sua gente, pelo Cristo Redentor, 

grande. O tema brasileiro nos diz que é melhor que todos nós 

teremos muitas Olimpíadas para celebrarmos no futuro?”.                                                                             

celebra sua diversidade”. 

O “Washington Post” ressalta que o público acompanhou em 
coro o “cantor de samba muito amado”, Zeca Pagodinho. “Os 
brasileiros conhecem as letras de centenas e centenas de músi-
cas, portanto esses coros são muito comuns”, é o que ele salienta.

envolvendo a invenção do avião, atribuída aos Irmãos Wright, 

criatividade brasileira, que consideraram como uma apoteose.                                                                                                                                  

bem vista pelos estrangeiros, ou, pelo menos, para os principais 
veículos de imprensa internacional. 

mento na abertura da Olimpíada de Londres, também foi desta-

cussão internacional da festa.
New York Times (EUA) – escreveu: “Jogos dourados co-

meçam em um Rio enérgico”.
Estavam abertas as Olimpíadas 2016 – Rio de Janeiro

Sul, de Leste a Oeste, os sotaques soavam alegres, animados, 
felizes. 

e a organização. Quem apostou em fracasso não viu nenhum. 
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Os jogos eram animados pelas torcidas dos países envolvi-

ser, estava sempre em número maior e cantavam e gritavam e 

mas nos olhos, mas, com toda força. O patriotismo venceu, mais 
uma vez. 

tariam, certamente ao Rio de Janeiro, com outros familiares e 
amigos. 

cariocas natos e de coração? 

Rio de Janeiro é Rio de Janeiro!

À medida que os Jogos foram acontecendo, fatos maravilho-
sos aconteceram.

Uma garota da Cidade de Deus, foi onde Rafaela da Silva 
nasceu, ali onde habitam pessoas de muito baixa renda, heroica-
mente,  ela mostrou que uma pessoa pode superar qualquer coisa, 
desde as condições em que nasceu como também a ignorância 
que a deprimiu, quando perdeu a oportunidade de realizar o seu 

de cara no chão ao escorregar duas vezes, na apresentação com 

chão, e sair de cabeça erguida, orgulhoso da sua medalha de pra-
ta, ciente de que nunca é tarde para ser excepcional. Da ginasta 

meios de transporte e a garotada pilota-os para ganhar um troco 

Izaquias Queiroz.
O feirante e ajudante de pedreiro, Robson Conceição que 

transferiu as lutas das ruas para os ringues ganhou a luta com o 

lidade no Brasil.

raram, para elevar mais ainda o conceito dos atletas brasileiros.
Foram também os Jogos em que o protagonista nem sem-

pre “precisa de um nome”, para inspirar cada um a tentar tirar o 

humano pode muito bem ser ilimitado.

Foram Jogos Olímpicos sensacionais!
E, o que dizer da festa do encerramento?

fogos em seguida de uma apresentação de celebração da fau-

à festa e formavam pontos turísticos importantes do Rio de 

Janeiro, como Cristo Redentor e Bondinho, além dos anéis 

participantes.

trou os momentos mais marcantes daqueles dias passados de 
emoção em emoção.

Ir. Rita Baesso
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NOS JOGOS PARALÍMPICOS UM CORAÇÃO PULSANTE

Os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos foram realizados 

físicas (de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cere-

Os destaques paraesportivos do Brasil foram os nadadores 
Clodoaldo Silva e Daniel Dias e os corredores Lucas Prado, 

cam e emocionam nosso país.

rizar as diferenças.

por dentro de um número zero, deu um mortal e caiu em um 

O primeiro paratleta brasileiro a aparecer na festa de abertura 
foi Daniel Dias, nadador dono de 11 medalhas de ouro paralím-
picas, mostrado em projeção atravessando o palco a nado. 

de Pilares, homenagem ao músico Cartola, representação de uma 

O hino nacional foi tocado no piano pelo maestro João Carlos 

O mascote Vinícius promoveu momento de descontração 
para alegrar os presentes, vestindo um vestido igual ao da mode-

às estrelas nacionais.

brasileira, a imagem montada, com ajuda de uma projeção para 

dando boas-vindas aos participantes.
Os presidentes do Comitê Paralímpico Internacional, Philip 

ram para o público e trouxeram uma mensagem de boas- vindas 
aos atletas. “Vocês são super-humanos, não conhecem o impos-
sível. É com imensa admiração que nós dedicamos esses jogos e 
essa festa a vocês atletas paralímpicos do mundo inteiro. Vocês 

do público. Bailarinos carregaram bastões iluminados, que re-

O público se emocionou com a entrada da bandeira paraolím-

foram aplaudidas durante todo o percurso, que terminou com a 

Copacabana, que hasteou o símbolo.

no esporte adaptado. Cada dupla formada por uma criança e um 
adulto vestia uma espécie de macacão que os unia. O movimento 
era dado pelas pernas dos pais, e a felicidade de todos os prota-
gonistas foi contagiante.

que tem dois ouros e uma prata. Depois, passou para as mãos da 

foi quem pegou o fogo na sequência e o entregou a Clodoaldo.
O nadador brasileiro Clodoaldo Silva, que além de seis ou-

ros soma também cinco pratas e dois bronzes paraolímpicos, 
acendeu a pira. Clodoaldo Silva promoveu lição de inclusão. O 

logo se transformou em uma rampa para que pudesse chegar à 

se locomover por elas.
Equipe de Redação
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conclusão das Olimpíadas, a festa de encerramento contou com 
números musicais de convidados como a baiana Ivete Sangalo, a 

da paz e da convivência harmoniosa com a diversidade foram 

sileiro antes de começar o discurso de encerramento fez uma 
homenagem ao ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, que 

anos na construção desse momento. Para muitos, era impossível. 
Para o Rio, e para o Brasil, não. O que era impossível aconteceu. 

mostrou responsabilidade, coragem, garra e muita determinação. 

a Olimpíada quanto a Paraolimpíada antes de desejar sorte ao Ja-

temos que ter muito orgulho. Ficarão para sempre na história do 
esporte mundial. Construiremos nosso futuro inspirado nos atle-

O presidente do IPC (Comitê Paralímpico Internacional), Sir 
Philip Craven, reforçou as palavras do brasileiro e pediu o minu-

to uma foto do paratleta do Irã o ciclista Bahman Golbarnezhad 
era exibida no telão. Depois, fez questão de elogiar a Paralimpía-

o Rio de Janeiro, e o Brasil, com a Ordem Paralímpica, uma 
honraria especial.

tha Bastos, jovem que nasceu sem os dois braços tocando teclado 

animou o público.

cerramento começar. O nosso melhor jogador de futebol cinco, 

Ricardinho, foi escolhido como porta-bandeira representando o 
Brasil.

do país. 

nosso som encontra-se na mistura de diferentes origens, e bate 
em um único ritmo”. 

da Penha”, “Varanda suspensa” e “Os grilos”.
Para honrar o triunfo do espírito humano e os valores para-

a primeira homenageada. O presidente do Comitê Paralímpico 

Um momento de reconhecimento foi a homenagem aos quin-

com dedicação, alegria, generosidade, e seus representantes re-

lo Fernandes, outro músico convidado, aproveitou para embalar 

em uma Paralimpíada, considerando o total de medalhas, o nú-

somadas às 29 pratas e aos 29 bronzes, o Brasil chegou ao recor-

britânico Callum Scott.

um ciclo de megaeventos sediados no Brasil, que recebeu a Copa 

das antes de sediar as Paralimpíadas. Um país multiétnico, que 
ganhou a maior visibilidade internacional de sua história nos úl-
timos anos e não deixou de mostrar suas virtudes e capacidades. 

brasileira foi o símbolo escolhido para representar a multicultu-
ralidade do Brasil.

Equipe de Redação 
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“ Relações que partem do sincero 

desejo de habitar a nossa realidade 

e deixar-se habitar por ela. Um 

novo estilo de relação interior da 

Comunidade e no exterior dela com 

a comunidade contemporânea, pode 

ser um precioso dom profético para 

a “casa humana” que o Senhor nos 

a viver no estilo da encarnação”. 

Irmã Maria Angela Agostoni


