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Prot. N° 526/2022
Assunto: Festa de São Carlos Borromeo

Padroeiro da Congregação e Dia da Animação Vocacional na Congregação

"A luz de Scalabrini brilha em todo o mundo".

Queridas Irmãs, formandas, jovens e Leigos Mi� ionários Scalabrinianos,

Temos ainda em nossos olhos as belas e envolventes imagens da celebração da Canonização do nosso 
querido Fundador, São João Batista Scalabrini, naquela maravilhosa Praça de São Pedro revestida de 
luz e enriquecida da universalidade de nossos rostos e do de milhares de migrantes, refugiados e 

peregrinos de todo o mundo.

Realmente: a luz de Scalabrini brilha em todo o mundo!

Papa Francisco, em sua homilia, afi rmou que os dois santos canonizados “nos recordam a importância de 
caminhar juntos e de saber agradecer”. Por isso, quero convidar a todos a elevar nossa gratidão a Deus pelos 
grandes sinais de sua bondade em nossas vidas e na Congregação, pelos sinais de 
santidade confi rmados pela Igreja, e pela resposta generosa de cada Irmã 
Missionária de São Carlos Borromeo Scalabriniana, pelas jovens em 
formação e pelas que estão em discernimento vocacional.

Hoje, 3 de novembro de 2022, véspera da festa do pa-
droeiro, São Carlos Borromeo, estamos mais uma vez 
comprometidas na oração pelas novas vocações em 
nossa Congregação e no tema da animação voca-
cional, conforme o programa enviado.

Queridas Irmãs, ao concluirmos o Ano Sca-
labriniano e imediatamente após o extraor-
dinário evento eclesial da Canonização do 
nosso Fundador, podemos reconhecer em 
São Carlo Borromeo um guia seguro para 
escolhas pastorais mais ousadas no mundo 
da mobilidade humana. Como nos recordou 
o Papa em 9 de outubro passado: “Graças 
às migrações de hoje, a Igreja será um instru-
mento de paz e comunhão entre os povos”.

Que São Carlos Borromeo e São João Batista 
Scalabrini sejam modelos para nós, no conjuga-
rem sabiamente ação e contemplação. O segredo 
de uma pastoral tão intensa e efi caz, pela qual tam-
bém nós queremos lutar, está em serem homens de 



oração fervorosa, intensa e prolongada, porque são apaixonados pelo Senhor Jesus. 

São Carlos Borromeo amou a Igreja e deu tudo de si para lhe devolver o rosto da Esposa de Cristo, uma 
Esposa sem mancha e sem rugas. Juntamente com os nossos santos, que nos precederam, queremos con-
tinuar a nossa peregrinação, com o fi rme propósito de caminhar humildemente com o nosso Deus.

Juntamente com a saudação pela festa do nosso Padroeiro, convidamos a todos a participarem com ale-
gria da Vigília Scalabriniana pelas Vocações, em comunhão com os migrantes, jovens e leigos missionários 
Scalabrinianos, no Dia da Animação Vocacional na Congregação. Juntemo-nos à súplica comum ao Senhor, 
por meio de nossos dois grandes intercessores, para que conceda à Igreja e à nossa Congregação novas 
vocações para a missão com os migrantes e refugiados.

Feliz e abençoada festa!

                                                                                                       Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora geral, conselheiras e secretária geral


