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Roma, 13 de fevereiro de 2023

Prot. n° 568/2023    
Assunto: Logomarca - HUMILITAS/SCALABRINIANAS, identidade visual para as nossas redes sociais

Estimadas Irmãs, Formandas e Leigos Mi� ionários Scalabrinianos

Estamos ainda vivendo os ecos da X Assembleia Geral, recentemente celebrada, e somos gratas a Deus 
por esta signifi cativa etapa da história da Congregação, que juntas construímos. Entre os compro-
missos emanados desta assembleia, consta o uso da logomarca HUMILITAS/SCALABRINIANAS. Por 

isso, em comunhão com a equipe de comunicação da Congregação, venho através desta apresentar-lhes 
algumas indicações sobre esta identidade visual para as nossas redes sociais, a qual tem como fi nalidade dar 
visibilidade a nossa missão nos 27 países onde estamos presentes, vivendo a alegria de seguir Jesus Cristo, 
junto aos migrantes e refugiados. 

Convido-lhes a reassumirem com renovado empenho esta brilhante e signifi cativa logomarca, “HU-
MILITAS/SCALABRINIANAS”,  criada ofi cialmente em julho de 2021, e amplamente divulgada nos vários âm-
bitos da Congregação, a qual se fundamenta nos valores e princípios da Congregação das Irmãs Missionárias 
de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, e se inspira no lema Humilitas do patrono São Carlos Borromeo que 
nos confere um estilo de vida e um modo de agir,  Scalabrinianas, um jeito de ser! 

Além disso, neste sexênio temos como iluminação o texto bíblico de Miquéias 6,8: Caminha humil-
demente com o teu Deus, cujo imperativo nos motiva, como consagradas para a missão com os migrantes 
e refugiados, a uma espiritualidade do caminho, na vivência da itinerância e numa atitude de permanente 



saída para ir ao encontro da outra e do outro, sustentadas pela solidariedade e esperança, virtudes dos pe-
quenos segundo o coração de Deus.

Porém, para a consolidação desta nossa logomarca é importante que a mesma seja incorporada em 
nossas ações de forma integral, e utilizada de modo adequado conforme manual próprio, tanto interna 
como externamente, na busca do fortalecimento da unidade, da articulação e da sinergia congregacional.

Neste sentido, é de suma importância conhecer as orientações estabelecidas para o uso correto da 
mesma, pois existe um conjunto de regras e normas a serem observadas e adotadas as quais se encontram 
disponíveis atualmente no site da Província Maria, Mãe dos Migrantes, (https://scalabrinianas.org.br/mar-
ca/), e que muito em breve estará disponível também no site da Congregação e das demais províncias e 
delegação, nos idiomas italiano, inglês e espanhol. Comunico-lhes que Ir. Eleia Scariot, coordenadora da 
Equipe Congregacional de Comunicação, juntamente com a Equipe de Comunicação da Província Maria, 
Mãe dos Migrantes, assumem a responsabilidade em disponibilizar o material em suas variadas versões para 
o uso nos diversos âmbitos da nossa atuação, podendo assim, estabelecerem contato com a equipe de 
comunicação nos seguintes e-mails: 
comunicacao@scalabrinianas.org.br e/ou u�  cio.comunicazione@scalabriniane.org

Recordo-lhes, que para as comunicações e publicações ofi ciais da Congregação, continuaremos utili-
zando o nosso humilitas anterior, conforme vem sendo realizado (vede timbre acima).

Contamos com a colaboração de todas e todos na divulgação da logomarca “HUMILITAS/SCALABRI-
NIANAS”, com votos de que a comunicação na Congregação, possa incidir positivamente nas diversas áreas 
de atuação das Irmãs, e se torne um instrumento de promoção do desenvolvimento humano e integral e 
dos direitos dos migrantes e refugiados1.  

 Em unidade e comunhão de preces, 

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora Geral

1   Documento Final do XIV Capítulo Geral, 4.2, pág, 16


