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Nasceu em Lombrici - Camaiore, Itália, em
15 de agosto de 1871, e faleceu em São
Paulo (Orfanato Cristóvão Colombo), Vila
Prudente, no dia 1º de julho de 1948. É a
cofundadora das Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo – Scalabrinianas.

Dedicou-se, especialmente aos órfãos, migrantes,
enfermos e desamparados.
No amor a Jesus Eucarístico e à virgem Maria, hauriu
forças em todos os momentos de sua humilde e
atribulada existência. Foi superiora geral, mãe dos
órfãos, enfermeira, catequista, cozinheira nos orfanatos
e asilos, sempre para “estender os braços ao infeliz e
abrir as mãos aos indigentes” (cf. Pr 31,20).

As ofertas poderão ser enviadas, também, pelo Banco Bradesco:
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo,

Scalabrinianas - CNPJ 03.306.536/0001-28
Agência Nº 3035 - Conta Corrente Nº 109.973-6

Aos devotos que desejarem fazer sua doação espontânea,
vejam as indicações abaixo, desde já agradecemos.

A todos aqueles que nos enviaram ofertas em dinheiro ou
selos, nosso sincero “DEUS LHE PAGUE!”.

• Após ler o Informativo, passe-o a amigos e necessitados da ajuda divina.
• Escreva-nos comunicando as graças recebidas.
• Se mudar de endereço, comunique-nos.

Observações

Oração para pedir graças
Ó Jesus, que dissestes: "Vinde a mim todos vós que
estais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", vos
rendo graças por terdes feito da Bem-aventurada
Assunta Marchetti, o conforto dos migrantes, a mãe dos
órfãos e o alívio dos necessitados.
Pelos vossos méritos infinitos e intercessão de nossa
Mãe Santíssima, glorificai na terra a vossa humilde serva
a Bem-aventurada Assunta e concedei-me, por seu
intermédio, a graça que tanto necessito (... pedir a graça).
Amém!

Bem-aventurada
Assunta Marchetti

• 1468- Doação de várias pessoas que participaram de
missas na capela MadreAssunta - SP.

• 1469- Antônio Einar Hansem, Jaboticabal - SP.
• 1470- Edite Fernandes Salino, São Paulo - SP.
• 1471- Doação da Sra. Luiza Mazzotti Bergozza,

Caxias do Sul - RS.
• 14 -72 Doação de Irmã Zenaide B. Mezzomo,Anta Gorda - RS.
• 14 -73 Carmem Alves Costalonga,Aparecida - SP.
• 14 -74 Pe. Sebastião de Magalhães Viana Jr,

Aparecida, MonteAlto - SP.
• 14 -75 Várias pessoas que participaram das missas na

Capela da Bem Aventurada Assunta - SP.

Agradecemos de coração as ofertas feitas
pelos seguintes irmãos e irmãs:

A partilha de bens gera mais vida e comunhão.

Bem-aventurada Assunta Marchetti, Rogai por nós!

VICE-POSTULAÇÃO
vicepostulacao@hotmail.com

Oração
Ó Pai, vós que amais a todos os seres
humanos, derramai sobre estes vossos filhos
e filhas, por intercessão da Bem-aventurada
Assunta, as graças que tanto necessitam. Por

Jesus Cristo, nosso Senhor.Amém!

• A Sra.Oneide pede orações pela saúde de seus familiares
e amigos. São Paulo, SP.
• Viviane agradece graça alcançada e pede orações pela
proteçãoesaúdedeseusfamiliareseamigos.NovaBréscia,RS.
• Peço orações para Dona Geni (Cirurgia) ao Sr. Jorge
(cirurgia do coração; Dna Sofia(cirurgia) e pela saúde de
Paula; do Sr. Francisco José, da Helena, da Catarina e da
Fernanda, a pedido de Oneide.
• Peço orações pela Joslaine, para que tudo corra bem em
sua gravidês, a pedido de Irmã Teresinha. São Paulo, SP.
• Peço orações pela saúde da Maria Eduarda; para que o
Rafael consiga um emprego e para o bem estar de meus
familiares. Izilda, São Paulo, SP.
• Agradecimento à intercessão de Madre Assunta por ter
dançado bem na dança dos Coreanos, nos dias 1º e 02 de
novembro de 2018, Uma criança do Projeto Conviver-Vila
Prudente, São Paulo, SP.

Convite a agradecer e a interceder pelas
seguintes intenções

1000• Continuo rezando para que ela seja canonizada -
Já recebi muitas graças por intercessão de Madre Assunta
Marchetti e continuo rezando para que ela seja canonizada,
pois para mim, já a considero uma Santa muito querida.
Continuo recebendo graças inclusive para mim, que fazia
tratamento médico há três meses para o joelho, tomei muitos
remédios sem sucesso algum. De repente a dor desapareceu
e já estou começando a caminhar para fortalecer os nervos e
músculos. Muitas outras graças já alcancei e espero que com
orações e a graça alcançada pela intercessão de Madre
Assunta dos anjos e santos de minha devoção, conseguir sair
do meu estado depressivo, pois estou muito triste e
desanimada. Irmã Leocádia, como a senhora disse, Deus é
Maravilhoso e em seus Santos, reze por mim e toda minha
família para que eu possa continuar ajudando o próximo
sempre com muito carinho e fé. Madre Assunta, minha
querida madrinha continue intercedendo por nós! Mariliza
Dalseno Bertolazzi, MonteAlto-SP.



A sua vida, desde criança, não foi fácil. Com a morte do pai,
fez grandes sacrifícios para ajudar a mãe Carolina no
cuidado da numerosa família. O desejo vocacional de seguir
a vida consagrada sempre residiu em seu coração. Sonhava
com uma vida contemplativa, porém, através do irmão,
Padre José Marchetti, amadurece a vocação à vida
missionária.
Em 25 de outubro de 1895, aos 24 anos, contempla na

realidade dos órfãos, filhos dos italianos migrantes, o
chamado à sua vocação missionária. Nessa época,
acompanhada pela mãe, o irmão e outras duas jovens, deixa
a sua pequena cidade e vai a Piacenza. Lá se encontra com
Dom João Batista Scalabrini, bispo e fundador, e pronuncia
os votos religiosos. Neste evento, nasceu o instituto das
Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas
a serviço dos migrantes.
À Madre Assunta, deve-se a salvaguarda e o florescimento
do Carisma scalabriniano na sua dimensão feminina na
Igreja e no mundo. Ela é a cofundadora do instituto das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo, juntamente com o
seu irmão, o Venerável Padre José Marchetti.
O que Madre Assunta nos ensina com a sua vida e seu
exemplo? Imagine-se vivendo em uma família onde se deve
renunciar o direito de estudar e de fazer as atividades
próprias da idade, porque é necessário trabalhar para
sustentá-la. Assim viveu Madre Assunta. A vida concreta na
familia ensinou a esta menina a priorizar a vida do outro e a
dedicar o seu tempo ao próximo. Ela foi formada pela vida e
pelas coisas simples da vida. Esse foi o caminho de
santidade que percorreu a Bem-aventurada.
A vida de Madre Assunta foi uma escola de caridade aos
migrantes e de testemunho de santidade para todos nós.
Estar com os migrantes e acolher os órfãos motivou a
travessia do oceano, de Gênova, Itália, a Santos, no Brasil.
Foi a sua primeira experiência de missão além da vivida em
sua família e comunidade. Aprendeu a vivência de uma
espiritualidade nascida no contexto migratório, como
expressou Pe. José Marchetti: “Bendita missão sobre o
oceano”.
Atualmente, as fronteiras de alguns países e as águas dos
oceanos que são cruzadas por milhares de migrantes nos
convidam a uma educação que crie ou fomente a cultura do

Irmã Ana Paula Rocha, mscs

Madre Assunta mãe e educadora

998• Reconheço a intercessão de Madre Assunta pela
minha cura - Tenho 35 anos e andava muito cansada sem
conseguir dormir. Em 16/11/2017 fui internada na Santa Casa
de Misericórdia. No diagnóstico médico, constava uma
bactéria que estava corroendo meu coração, para eliminá-la,
era necessária uma cirurgia cardíaca, e após isso, fiquei
diversos dias no hospital, fazendo tratamento para eliminar
totalmente a bactéria. Devido a esse diagnóstico, esses dias
de internação seriam na área de isolamento, e isso era a
única coisa que me angustiava não o medo da cirurgia, mas
os dias que ficaria longe do meu filho. A cirurgia foi um
sucesso, continuei no hospital por dias, só com antibióticos,
depois os médicos me falaram que iriam fazer uma ecografia
do coração e, se tudo estivesse certo, eu ganharia alta. Fiquei
eufórica, pois estava a dias firme, mantendo minha mente
somente no meu filho, porque nele estava minha força para
aguentar tudo aquilo.
Os médicos disseram que eu teria que fazer uma nova cirurgia.
Meu caso era muito sério, a qualquer momento eu poderia
morrer, foi então que uma amiga me mandou a visita de um
Pastor, e assim, comecei a ter fé em Jesus e entendi que só ele
poderia me curar. Falaram para os meus familiares que
quisessem me ver, entrassem e se despedissem. Os médicos
falaram que “o que a medicina poderia fazer, foi feito, era
questão de horas para minha partida, agora, a única alternativa
para mudar essa situação era um MILAGRE, (palavras dos
médicos), dias depois, ainda em coma, voltei à cirurgia com a
última esperança da retirada da veia aorta da perna esquerda
para a realização de um tamponamento do pseudoaneurisma
que ainda restou em meu coração. Mas com a graça de Deus e
da medicina melhorei. Quando sai do hospital, soube que uma
amiga fez uma promessa à Bem-aventurada Assunta, pedindo
pela minha cura, por esse milagre. E por isso escrevo para
comprovar que o milagre aconteceu mesmo eu não tendo uma
criação e frequência católica. Reconheço esse milagre, esse
olhar da Madre para mim e sua intercessão a Deus pela minha
cura.Agradeço a Deus e a todos que rezaram por mim. Tatiane
deAndrade,Alvorada-PortoAlegre RS.
999• Com Madre Assunta não me falta força e fé para
prosseguir - Irmãs, estou passando por dificuldades de
saúde, e de saudades da terra natal, dos amigos que
ficaram na cidade onde morava, Potirendaba SP e também
da Diocese de São José do Rio Preto SP. Tenho o quadro da
Bem-aventurada Assunta, e sempre peço a interseção dela
junto a Deus e não me falta a força necessária para
prosseguir na fé e ir vencendo as dificuldades. Malvina
Feleti de Souza, Arapongas SP.

Para refletir encontro. A migração é global, milhões de pessoas estão em
movimento e por vários motivos colocam em riscos a
sobrevivência de uma inteira família esperando por corações
generosos que as acolham, como fez a Bem-aventurada
Assunta Marchetti.
Com a Bem-aventurada Assunta aprendemos a importância
de colocar as crianças, os adolescentes e os jovens em
contato com a cultura humanística, que os levem a interrogar
sobre a humanidade, os seus problemas e seus dramas.
Todos precisamos dessas referências para não sermos
manipulados por falsas culturas e pela ditadura de um
pensamento único.
Madre Assunta, pelo seu testemunho de acolhimento,
maternidade e humanidade transmitiu aos órfãos e às
pessoas onde viveu uma cultura humana e religiosa capaz
de ser solidária com os migrantes menos favorecidos, pois
tinha a firme convicção que no migrante está Cristo que
deseja ser acolhido, então e agora, pois foi ele que disse:
“Vinde benditos do meu Pai, pois eu era estrangeiro e me
acolhestes” (Mt 25,35 )
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Os devotoscomunicam graças
996• Tenho fé e acredito muito na Bem-aventurada
Assunta - No ano de 2016, nos exames médicos acusou um
pequeno nódulo no seio direito. Eu rezava e acreditava muito
que por meio de minhas novenas pedindo a intercessão da
Bem-aventuradaAssunta seria curada. Recebi alta do médico
oncologista, fiz vários exames e não acusou mais nada. Marli
Terezinha Dorneles, Nova Bréscia, RS.
997• Mandei celebrar santas missas em ação de graças -
No dia 23 de maio de 2018 fui ao oftalmologista para
revisão, fiz alguns exames de rotina. O Dr. Carlos olhou e
disse-me: Tens algumas coisas na retina, encaminhou-me à
Dra. Monique, especialista em retina. Comecei a rezar,
pedindo a intercessão da Bem-aventurada Assunta. No dia
14 de junho de 2018 estive com ela e examinando meus
olhos disse-me que estava tudo sequinho e que não
precisava fazer aplicações, pois estas só seriam feitas se
houvesse sangramento. Agradeço à Bem-aventurada
Assunta que intercedeu por mim. Em agradecimento,
mandei celebrar santas missas. Irmã Modesta Bortolotto,
Potim, SP.


