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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

• 1476- Doação da Sra.ArcildaAbbati, São Paulo-SP.
• 1477- Doação do Padre José (Redentorista), São Paulo-SP.
• 1478- Doações de várias pessoas que participaram de missas na

capela MadreAssunta, São Paulo-SP.
• 1479- Edite Fernandes Salino, São Paulo -SP.
• 14 -80 Irmã Felícita Maria Rosset, mscs. Caxias do Sul-RS.
• 14 -81 Irmã Rosânia, mscs. São Paulo-SP.
• 14 -82 Regina e Gladaniel Carvalho, Brasília-DF.
• 14 -83 Antônio Einar Hansen e Maria Neusa, Jaboticabal-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!

• Pela saúde de meus familiares- Maria Inês Prado. São
João da Boa Vista, SP.
• Pede orações para boa realização de seus projetos: Carlos
Guillermo Jiménez Bautista. , ôBogotá Col  mbia.
• Pelo restabelecimento da saúde do Pe. Francisco Nedson
B. de Oliveira, a pedido dos paroquianos e das irmãs da
Casa MadreAssunta. São Paulo, SP.
• Para que meus pais consigam um emprego. A pedido de
algumas crianças. São Paulo, SP.
• Para que minha família viva em paz e papai e mamãe
deixem de brigar.Apedido de uma criança. São Paulo, SP.

Convite a agradecer e a interceder pelas
seguintes intenções

atendido outras vezes. Desta vez, recebeu e revisou os
documentos e sem fazer nenhuma oposição, entregou-me
o protocolo de encaminhamento para que eu pudesse
receber a aposentadoria. Em agosto do mesmo ano recebi
a desejada aposentadoria, quando, poucos meses antes
parecia algo impossível! Por isto considero uma grande
graça alcançada por intercessão de Madre Assunta
Marchetti. Estou muito feliz e agradecida a Deus e a
intercessão de Madre Assunta pelo “milagre recebido”. Luz
Amparo Bautista Martínez. Bogotá, Colombia.

PALAVRAS DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA
“Continue a trabalhar corajosamente”

“Não perca a coragem, faça o que puder”

“Quanto mais inúteis nos sentimos,
mais Deus vem a nós com sua graça”



Já se passaram 124 anos desde a chegada de Madre
Assunta Marchetti, que veio da Itália para o Brasil, a fim de
ser aqui, neste espaço, hoje chamado Casa Madre Assunta
casa abençoada por ela e por tantas outras pessoas de
Deus, , filhos da imigraçãoa mãe dos órfãos e abandonados
de seu tempo.
Esta mesma casa, este pátio, estas salas, estes corredores e
escadarias e, acima de tudo, a Capela de Nossa Senhora de
Lourdes, onde os pequenos órfãos dobravam os joelhos em
prece e, com os olhos levantados para a imponente estátua
do Sagrado Coração de Jesus, suplicavam o sustento para o
corpo e a paz eterna para os pais que haviam partido, hoje
abriu as portas a outros pequenos, a outras famílias, ou seja,
às novas migrações.
Graças à decisão do governo geral, foi aberto um espaço de
acolhida na Casa Madre Assunta para acolher imigrantes da
Venezuela: são seis famílias: 12 crianças e 13dultos. Deo
Gratias! diria o Venerável Servo de Deus, Padre José
Marchetti. Deo Gratias! Porque toda a Congregação
participa deste projeto de acolhida, continuando assim a
obra scalabriniana.
Esta presença de imigrantes nos espaços acolhedores da
Casa Madre Assunta favoreceram a comunidade de Irmãs,
que nela vivem, a abrir-se mais intensamente à urgência da
missionariedade. Junto a eles procuramos viver hoje o
carisma scalabriniano, sendo ,“migrantes com os migrantes”
com a certeza da consoladora promessa de Jesus: “Quem
acolhe um destes pequenos, a mim acolhe” (Mt 25, 40).

Ir. Leocádia Mezzomo, mscs.

Postuladora da Causa de Canonização

de Madre Assunta Marchetti

“Ser para o migrante o sorriso da pátria distante”

(Bem-aventurado J. B. Scalabrini),

eis o nosso empenho dia após dia!

Famílias venezuelanas são acolhidas
na Casa Madre Assunta Vila Prudente - SP

tarefa. Em qualquer circunstância difícil sinto e pela fé sei
que Madre Assunta intercede por mim por isto agradeço-a
pela sua proteção.ArcildaAbbati. Perdizes, São Paulo, SP.

1002• Presente de Natal - Neste Natal, acuso uma
graça,recebi telefonema de pessoa sangue do meu sangue,
a qual eu colocava sempre no Pai Nosso e também nas
minhas conversas com Madre. Assunta. Havia já dez anos
sem nos falarmos:- Que tal virarmos a página? ela, propôs.
Aceitei, na hora, conforme eu sempre pensara, caso ela me
procurasse, ou seja, a perdoaria, sem titubear. Então,
perguntei-lhe como estava, pois é ex-fumante com saúde
bem deteriorada. Maria Inês do Prado. São João da Boa
Vista, SP.

1003• Sou testemunha da misericórdia e compaixão da
Assunta - Sou Galeandra Devoniana de Menezes, tenho 78
anos Estava passando por um momento muito difícil no
aspecto financeiro e não conseguia saldar minhas dívidas
domésticas. Então recebi um panfleto da Oração de Madre
Assunta Marchetti em minha igreja (Santa Mônica) e me
identifiquei de imediato. Orei e pedi sua interseção e depois
de três meses mais ou menos, alcancei a graça. Fui auxiliada
por uma pessoa a saldar meus compromissos financeiros e
logo depois foi disponibilizado um recurso (indenização) que
há muito tempo corria na justiça. Sou testemunha, portanto,
da misericórdia e compaixão de Madre Assunta Marchetti em
relação aos corações aflitos. Galeandra Devoniana de
Menezes. Manaus,AM.

1004• Graça alcançada por devotos da Colômbia -
Chamo-me Luz Amparo Bautista Martínez e aqui eu quero
dar testemunho de uma graça alcançada através da
intercessão de Madre Assunta Marchetti, acontecida em
2016. Para mim foi uma grande graça que considero “um
milagre”, pois depois de 28 anos de trabalho, lutei durante
cinco anos com toda a documentação em dia, para
conseguir os benefícios da aposentadoria. Fazia revisar a
documentação solicitada a um advogado, mesmo assim
chegavam a devolver-me e devia refazer algo que eles
mesmos haviam solicitado. Mas não queria desistir. Um dia
fui á estação rodoviária de Bogotá e entrei na Capela para
um momento de oração. Encontravam-se ali santinhos com
a oração à Bem-aventurada Assunta. Fiz a Novena a ela e
no final, voltei a entregar a documentação para solicitar a
aposentadoria. Era a semana santa de 2016. Desta vez
tudo foi diferente. O senhor que me atendeu, já me havia

Para refletir Nossa missão vai do simples sorriso, ao ensinar-lhes
princípios do idioma, da cultura, bem como zelar para manter
e aprimorar a própria fé, favorecendo a participação nas
cerimônias religiosas, bem como na busca de trabalho, de
escola e de mais saúde e, sobretudo, vivendo e
testemunhando a solidariedade e a fraternidade universal.
Desde Roraima à cidade de São Paulo, na Casa Madre
Assunta se quer ajudar a superar a lógica da emergência:
cremos ser, assim, uma centelha do amor providencial de
Deus para com estes migrantes que a providência nos
deu hoje para servir e amar, para viver, concretamente a
passagem do evangelho: “Vinde benditos de meu Pai
(...), pois era estrangeiro e me acolheste em vossa casa”
(Mt 25,35).
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Os devotoscomunicam graças
1001• Sei que Madre Assunta intercede por mim - No
domingo 18 de setembro de 2017 sofremos um acidente
grave; nosso carro capotou oito vezes. Os socorristas da
Rodovia Castelo Branco perceberam através da filmagem.
Vieram logo nos socorrer. Meu marido teve ferimentos no
crânio e foi submetido a duas cirurgias. Quanto a mim tive
escoriações leves. Durante quase dois anos passei
cuidando do marido doente; primeiro, no hospital e depois
na clinica especializada. Graças à ajuda de Deus tive forças
e condições de cuidá-lo como merecia. Confesso que não
medi esforços, percebia em mim energia que me impelia a
fazer tudo da melhor forma. Amabile minha irmã
consanguínea telefonou-me de Porto Alegre, RS, e disse-
me que via a Madre Assunta me protegendo. Fiquei mais
confiante, e continuei a cuidar do enfermo com mais
coragem e persistência, pois havia alguém que estava
comigo. No dia 25 de junho de 2018 faleceu. Partiu para a
Casa de Deus-Pai. Com o amparo da Madre Assunta
continuei a administração dos bens. Por isso suplico à
Madre Assunta que me ajude nesta delicada e laboriosa


