
São Leopoldo, 29 de novembro de 2022

Assunto: III Capítulo da Província Maria, Mãe dos Migrante 

Quer idas Irmãs, formandas, colaboradoras/colaborado-
res e leigos scalabar inianos!

Com alegria chegamos até vocês através desta comunicação, para partilhar o que está acon-
tecendo no III Capítulo da Província Maria, Mãe dos Migrantes – Região América do Sul e 
África. 

O Capítulo tem como tema: “Discípulas missionárias, alegres e fecundas na missão, geradoras de 
esperança” e como lema: “Eis que vou fazer uma coisa nova, ela já vem despontando: não a percebeis? 
Abrirei um caminho no deserto e rios em lugares ermos” (Is 43,19). As 70 irmãs capitulares são oriundas 
de todos os países que integram a Província, na América do Sul e África.

Estes dias, estão sendo de encontro, partilha e, acima de tudo, tomada de decisões para melhor 
concretizar a missão junto aos migrantes e refugiados, e para a consolidação de nossa Província. 

No primeiro dia, o tema foi: “Scalabrini, homem da unidade e comunhão”, no segundo dia, “Madre 
Assunta, mulher da confi ança em Deus e da unidade” e no terceiro dia, “São Carlos - Caridade, Serviço 
e Doação” e amanhã, o último dia, caminharemos com o Venerável Padre José Marchetti e sua abertura 
ao novo, de forma nova, abrindo caminhos e doando-se aos mais vulneráveis.

Na abertura ofi cial do capítulo, Ir. Neuza de Fátima Mariano, Superiora Geral, na pessoa da Conse-
lheira Geral Ir. Janete Ferreira, expressou suas palavras de apoio e incentivo para o bom andamento do 
Capítulo. Motivou a cada Irmã a viver intensamente este momento especial, olhando para o futuro com 
otimismo, porque grandes são as oportunidades e as possibilidades presentes na história do carisma 
scalabriniano, no hoje e no futuro. Lembrou que o Capítulo é um evento de escuta, acolhida e de graça. 



Na alocução de abertura, a Superiora Provincial, Ir. Maria Lélis da Silva, destaca elementos impor-
tantes para a vivência de nossa consagração: “Somos chamadas à gratidão em todas as circunstâncias 
e a formar a nossa sensibilidade para perceber os sinais da graça de Deus presente em tudo e, como 
mulheres seguidoras de Jesus Cristo, convidadas a estabelecermos relações humanas integradoras, aco-
lhendo as diferenças como riquezas, valorizando-as, para descobrir a beleza de outras culturas, vivendo, 
na prática cotidiana, a sinodalidade.”

Os dias de Capítulo continuaram com estudos e refl exões sobre o processo realizado para a con-
solidação da Província Maria, Mãe dos Migrantes, bem como, destaque para os desafi os, aspectos de 
atenção e prioridades da PMMM. 

Com alegria, tivemos a eleição do novo Governo da Província Maria, Mãe dos Migrantes, que as-
sumiu com abertura e despojamento, em resposta aos apelos do III Capítulo. São elas: Ir. Alda Mônica 
Malvessi, Superiora Provincial e primeira conselheira: Ir. Ana Conceição Sales. Ir. Vicentina Roque dos 
Santos, Ir. Neli Basso, Ir. Analita Candaten, Ir. Lucilene Carolina de França e Ir. Carmen Lúcia Pereira Oli-
veira, compõe o grupo das demais conselheiras. 

Momentos fortes de espiritualidade marcaram o Capítulo, com um toque scalabriniano.  Gratidão 
a Deus pela vida e sonhos gerados nesses dias de intenso trabalho. Gratidão ao governo que se dispôs 
a assumir, nos próximos 4 anos, a gestão dos processos e a consolidação da PMMM. Gratidão a todas 
as Irmãs que participaram e que se dedicaram para que este momento fosse realizado da melhor forma 
possível. Gratidão a todas as Irmãs da Província Maria, Mãe dos Migrantes, que estiveram unidas e nos 
acompanharam com suas orações.

Que Deus, por intercessão de São João Batista Scalabrini e São Carlos Borromeo, acompanhe, ilu-
mine e abençoe a caminhada da Província e de toda a Congregação, no serviço evangélico e missionário 
junto aos migrantes e refugiados. 

Amanhã, último dia dos trabalhos, será organizado o repasse do processo capitular às comunidades 
e a posse do novo governo. Serão lidas as conclusões, a Superiora Provincial eleita, se dirigirá às capitu-
lares, Frei Luiz Turra, presidirá a eucaristia de ação de graças, Irmã Janete Ferreira, conselheira geral, dará 
sua mensagem ao grupo e Irmã Maria Lélis da Silva, fará a alocução de encerramento do Capítulo. 

O retorno das Irmãs às comunidades está previsto para as 14h. Por tudo, Deo Gratias!!!!
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