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Escreva-nos graças e favores recebidos por sua por sua intercessão 
da bem-aventurada Assunta Marchetti.
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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 da congregação 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 laboriosa 
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". 
Rendo-vos 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

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

Pelo correio:

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!

• Agradecimentos e pedido de orações pelos familiares de 
Malvina Feleto de Souza. Arapongas, PR.

• Que a bem-aventurada Assunta interceda por todos nós, 
no Brasil e no mundo. Estamos passando por tempos 
difíceis com essa pandemia do Corona vírus.Rezemos. 
Maria Edith F. Sarmento Macêdo. Catalão, GO.

• Peço orações para que a bem-aventurada Assunta 
interceda junto à Deus pela saúde de meus avós e a paz 
para toda a minha família. Ruan Carlos Gomes de Oliveira. 
Carpina, PE.

• Por favor, Maria, minha filha precisa de orações, está com 
COVID 19. Ajudem-me.Tenho muita fé em Deus. Edna 
Maria de Menezes.

• Pedido de orações para: Renan César de Freitas; Pedro 
H. Garcia; e Roger C. de Freitas, a pedido de Elde de 
Freitas. Orlândia, SP.

Convite a agradecer e a interceder pelas 
seguintes intenções

PALAVRAS DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA 

“Paciência! Tudo servirá para a eternidade.

“O que podemos fazer sem o auxílio de Deus?”

“Aceito seus sábios conselhos e procurarei 
quanto me é possível, colocá-los em prática”.

“Caminha sempre adiante, Irmã! 
Por maiores que sejam as dificuldades”.

• 1507- Maria Edith F. Sarmento Macêdo. Catalão, GO.

• 1508- Sra. Zélia São Paulo, SP.

• 1509-  Irmã Carolina Lamperti. Caxias do Sul, RS.

• 1510-  Pessoas devotas que colocaram ofertas no cofre 
  da capela, SP.



Mais que ter vocação - 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 Igreja 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 responsabilidades, especialmente no cuidado dos 
irmãozinhos menores. Assunta respondeu naquele 
momento com seus serviços e cuidado dos irmãos. 
Continuava firme no propósito 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 

São Paulo, 8 de junho de 2020.
Irmã Jaira Oneida M. Garcia

A bem-aventurada Assunta e as vocações

1018• Hoje ela se tornou minha santa de devoção  - 
Havia dois dias consecutivos com dores no peito, tosse e 
garganta irritada, falta de ar e cansaço isso tudo no meio 
dessa pandemia do Convid 19. Estava sentado numa 
pracinha quando um rapaz me ofertou uma camiseta e de 

Para refletir
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 fazer muitos 
estudos e não havia a tecnologia, que 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 diziam: “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, foi 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 Missionários 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 assumirem o batismo, à vocação 
específica que Deus faz a cada pessoa.

m dressuntaA

Os devotoscomunicam graças

início vi e nem liguei, pois era tema religioso, mas por 
educação pus na mochila. À noite sem ar e dor no peito não 
conseguia dormir e lembrei dá camiseta e fui olhar a santa 
que nunca na minha vida tinha ouvido falar, Madre Assunta. 
Procurei a oração dela na internet, rezei e vesti a camiseta 
dela que havia recebido. Lembro que consegui dormir e até 
hoje não sinto mais nada desde aquele dia que acordei 
muito bem graças a Deus. Hoje ela se tornou minha Santa 
de devoção. Ricardo. A. Beserra.

1019• Agradeço uma grande graça alcançada por meio da 
intercessão da bem-aventurada Assunta  - Quero agradecer 
uma grande graça alcançada por meio da intercessão da bem-
aventurada Assunta. Fazia três anos que meu filho e minha 
nora estavam na fila de adoção. Pedi à Madre Assunta que 
como mãe dos órfãos, mandasse para eles uma criança. Foram 
presenteados com um bebê de poucos dias que estava no 
hospital para adoção. Hoje a criança tem dois anos e meio e é a 
alegria de todos. Obrigada mãe Assunta pela intercessão. 
Guiomar G. Cortez. Campo Grande, MS.

1020• Minha gratidão à bem-aventurada Assunta - Meu 
nome é Maria José da Silva. Relato aqui minha gratidão à 
Madre Assunta, pela libertação do vício do álcool e do 
cigarro de meu esposo. Ele foi dependente do álcool por 18 
(dezoito) anos. Então coloquei a vida dele nas mãos de 
Madre Assunta. Ela intercedeu e já faz 20 (vinte) anos que 
meu esposo está totalmente livre deste vício. 
Mais a agradecer: Agradeço ainda pela vida de minha 
vizinha que em um dia do mês de setembro de 2019 sofreu 
um mal súbito e caiu da escadaria de minha casa, da altura 
de 11(onze) degraus. Assim que presenciei o desmaio, no 
desespero, vendo-a rolar escada abaixo, invoquei Madre 
Assunta. Ela foi socorrida, levada ao hospital, onde foi 
constatado que não sofreu nenhuma fratura, apenas 
escoriações, apesar de ter batido fortemente com a cabeça 
nos degraus da escada e sangrado muito. Maria José da 
Silva. Itamarandiba, MG.

1021• Todos os dias suplicava à bem-aventurada 
Assunta - Por muito tempo passei a ficar com dores na 
coluna, quadril e perna direita. Todos os dias suplicava à  
bem-aventuada Assunta Marchetti, para que me ajudasse. 
Implorava pela cura, pois sentia muitas dores! Todos os 
momentos me lembrava dela, de quanto ajudava com amor, 
doação, as crianças órfãs no orfanato Cristóvão Colombo. 
Aos poucos, as dores foram diminuindo. Hoje, já estou sem 
dores. Sinto-me bem e curada. Graças ao bom Deus e à 
bem-aventurada Assunta Marchetti. Irmã Carolina Lourdes 
Lamperti-mscs. Caxias do Sul,RS.


