
A Bem-aventurada Assunta e as vocações. 
 
Mais que ter - Somos Vocação. Cada homem traz algo novo 

no mundo, algo que ainda não existia algo sério e único. A 

obrigação de cada homem em Israel é saber refletir sobre 

seu caráter único em seu modo de ser e sobre o fato de 

nunca ter existido ninguém igual a ele sobre a Terra. Se 

alguém igual já houvesse habitado a Terra, não precisaria 

estar aqui (BUBER, 2011, p.16). 

 

“É compromisso primordial de todos os batizados suplicar 

que o Senhor envie mais operários para a sua messe (Mt 

9,37). Atualmente, toda a Ireja se sente desafiada a adotar 

um novo modo de compreender a ação vocacional, ou seja, a 

necessidade de fazer a passagem de uma pastoral vocacional 

que enfatiza elementos para despertar vocações à vida religiosa ou sacerdotal, para uma 

animação vocacional, que atinja a todos os jovens, no sentido elementar da existência 

humana, e apresente as diferentes possibilidades de opção vocacional. (Documento final 

XIV capítulo geral) 

A bem-aventurada Assunta desde criança já acompanhava a mãe e era assídua para ir à 

Igreja e participar da Santa missa. À medida que ia crescendo foi descobrindo sua 

vocação e quando jovem já estava decidida em ser carmelita. Ela sabia ler os sinais de 

Deus não só por meio da palavra, da oração, mas também por meio dos acontecimentos 

e das mediações Quando já pensava que estava na hora de seguir sua vocação, indo para 

o Carmelo, adiou em vista do pedido da mãe que ficara viúva e com tantas responsa-

bilidades, especialmente no cuidado dos irmãozinhos menores. Assunta respondeu 

naquele momento com seus serviços e cuidado dos irmãos. Continuava firme no propó-

sito de ir para o Carmelo quando fosse o momento. Em 1895, quando Padre José 

Marchetti retorna do Brasil para a Itália, relata-lhe a necessidade e pede sua ajuda para 

cuidar dos órfãos, filhos dos emigrantes falecidos, a princípio responde que não, pois sua 

vocação era ser carmelita. Após a oração diante do coração de Jesus, mudou sua visão e 

trajetória, percebendo por meio da oração e da mediação do irmão missionário, que Deus 

a queria como serva dos órfãos e abandonados no exterior.  Disse sim não só naquele 

momento, mas no decorrer de sua vida missionária; ela dizia: “É preciso conformar-se 

com a Vontade de Deus” “Vamos, coloquemo-nos nas mãos de Deus e façamos a sua 

Vontade”. “Conservemo-nos sempre dispostas a aceitar o que Deus quer de todas nós”  

 

Madre Assunta não teve a oportunidade de muitos estudos e não havia a tecnologia, da 

qual hoje podemos empregar para o trabalho vocacional, porém ela demonstrou na 

prática um trabalho vocacional com uma visão bem ampla, constatamos isto pelos frutos. 

Muitas crianças orientadas por ela formaram famílias cristãs, outras se tornaram 

religiosas. Ou seja, foram orientados para assumirem o próprio batismo. Temos 

testemunhos de pessoas que dizem “Formei minha família como aprendi no orfanato e 

são hoje famílias conscientes de seu papel cristão”. Conhecemos muitas que se tornaram 



religiosas dedicadas e felizes em nossa Congregação MSCS e certamente para outras 

congregações.  

 

A bem-aventurada Assunta, fiel aos ensinamentos do fundador de nossa congregação, 

MSCS, João Batista Scalabrini que dizia “A catequese é o alicerce da casa” Quando 

acompanhava os emigrantes no navio em direção ao Brasil, junto ao Pe. José Marchetti e 

suas companheiras prepararam crianças e jovens para receberem os sacramentos do 

batismo e da Eucaristia, bem como também a preparação ao sacramento do matrimônio. 

 

Não temos como mensurar os frutos vocacionais da evangelização, que a bem-

aventurada Assunta junto às irmãs e também junto aos Scalabrinianos fizeram, mas 

podemos constatar as diversas famílias cristãs, bem como sacerdotes e religiosos (as) 

descendentes dos migrantes, sobretudo vindos da Itália. 

 

Resta-nos hoje dar continuidade a este belo exemplo de como 

direcionar nossos esforços para bem orientarmos nossas 

crianças e jovens a ssumirem o batismo, à vocação específica 

que Deus faz a cada pessoa. 
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