
POSTULAÇÃO
E-mail: madreassunta@gmail.com

   
 

Postulação da Causa de Canonização
Rua do Orfanato, 883 - Vila Prudente - 03131-010 - São Paulo - SP.

Tel. (11) 2063-1269 ou 99340-3260 (Claro)

PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA 
Cofundadora das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas. 

Visite nosso site
www.scalabriniane.org    /   www.madreassunta.com

Escreva-nos graças e favores recebidos por intercessão 
da bem-aventurada Assunta Marchetti.

ANO 35 – JANEIRO/ABRIL 2021

INFORMATIVO – 100(07 B)

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. 
• 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:

• Peço orações por intercessão da bem-aventurada Assunta 
para que a cirurgia de minha mãe Maristela Gonçalves dos 
Santos Moreira, para que ocorra tudo bem e que ela fique 
curada da infecção ,a pedido de Beatriz Gonçalves Fratari 
Moreira e de Antonio Einar Hansen, Jaboticabal, SP.
• O senhor Guttenberg orou pedindo a graça de um trabalho para a 
filha. O nome dela é Izabel Menezes, mora em Porto Alegre e 
mesmo com esta pandemia conseguiu um emprego e já foi até 
vacinada com a primeira dose. Está sendo feita a vontade de 
Deus, que ela seja abençoada e próspera. Gratidão pelas preces 
por intercessão da bem-aventurada Assunta Marchetti. Izabel 
Menezes, Porto Alegre, março de 2021, RS.

Agradecimentos e pedidos de orações

“Se a cruz vos parece pesada, olhai aquela de Nosso Senhor 
e assim tereis coragem para carregar a vossa”.

“Sei que obedecendo, faço a vontade de Deus”.

“... nós pensamos assim, a execução está na vontade do Senhor”.

PALAVRAS DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA 

1519-  Valério Kowalczuk.
1520-  Doadores diversos não identificados, SP.
1521-  Antônio Einar Hansen, Jaboticabal, SP.
1522-  Edna Naomi Okazaki e Bernardino Tadeu Antônio, São Paulo, SP.
1523-  Sonia Mitterbauer.
1524-  Fátima Regina Monares.
1525-  Arcilda A. Arnez.
1526- Alaide Armesto de Oliveira.
1527- Maria Helena Della Serra Fernando.
1528- Simone Siqueira Maia.
1529- Felipe Vidal Bianco.

ocorreu. Ela é de fato, muito querida pelo Pai e por nossa mãe! E 
para mim e os meus, ela já está  glorificada! Que isto seja 
oficialmente declarado pela Igreja; aqui na terra é o que muito 
desejo para o bem do mundo. Tenho 75 anos de vida, e, 
felizmente, de Fé Católica viva e atuante, graças muito mais ao 
Espírito Santo e muito menos às minhas precariedades humanas! 
Mas vou sempre em frente, como o Senhor Jesus ordenou. Não 
posso deixar de dizer, com certa (mas santa) presunção, que 
tenho um motivo particular para amar muito Madre Assunta: sou 
de família italiana, oriunda de Lucca, na Toscana, de onde Madre 
Assunta também é! E penso: que bom seria  se tivéssemos 
qualquer parentesco! Ora, mas isto é  outra história, pois o que 
importa, é que  publiquei a graça que me foi concedida através 
dela para que ela chegue logo à honra dos altares! Vera Lúcia 
Marchesini Lemos, Fevereiro, 2021.
1028 • Graça por intercessão da Bem-aventurada Assunta - 
Em agosto de 2020, o nosso filho Alexandre, de 21 anos de idade 
sofreu um acidente de moto, na cirurgia teve uma grave 
complicação, os médicos não deram a mínima esperança de cura 
A tia Irmã Gema nos mandou santinhos da bem-aventurada 
Assunta e pediu que a oração fosse rezada com fé, sem duvidar 
do poder de intercessão da beata Assunta. As famílias da 
comunidade se uniram a nós. Depois de dias terríveis, sofrimento 
e angustias, o nosso filho acordou e pediu para o enfermeiro um 
lanche, pois estava com fome. Passou por outras cirurgias e não 
teve mais complicações. Hoje está caminhando sem o uso de 
bengala e outros meios. Os pais agradecem a intercessão da 
bem-aventurada Assunta por toda a vida. Gilmar e Luciane 
Massaro, Nova Bassano, RS. 



Nas encostas dos Pré Alpes, em terras bordadas de 
castanheiras e oliveiras, encontra-se ainda hoje belas e 
rústicas casas. Em uma delas, no dia 15 de agosto de 1871, 
nasceu Maria Assunta Caterina Marchetti, filha de Ângelo 
Marchetti e Caterina Ghilarducci, terceira filha de 11 irmãos.
Assunta desde muito jovem aprendeu o amor às virtudes 
cristãs através de sua primeira catequista que foi sua mãe, 
dona Carolina com quem participava diariamente da Eucaristia 
e ajudava-a nos afazeres da casa e no cuidado dos irmãos 
menores, já que a saúde de sua mãe era delicada.
Afrontou com coragem a perda do pai Ângelo Marchetti 
assumindo os trabalhos do moinho já que seu irmão José 
ingressara no seminário, adiando assim a realização do seu 
desejo de tornar-se carmelita. Mas ela confia em Deus e 
entrega seus projetos nas mãos dele. 
Anos mais tarde, com coragem e confiança ouviu os apelos de 
Deus através do convite de seu irmão, padre José Marchett, para 
que se tornasse missionária, e com ele viajasse para o Brasil a 
fim de ajudá-lo a cuidar das crianças órfãs, filhas de imigrantes 
Italianos. Naquele dia, diante do quadro do Sagrado Coração de 
Jesus, a jovem Assunta, de 24 anos entendeu que Deus a 
chamava para uma vida Missionária e deu seu SIM definitivo 
doando sua vida a serviço dos órfãos e abandonados sem jamais 
regressar à sua amada terra natal. Fez tudo isso impelida pelo 
Espírito Santo, sem perder a confiança no projeto de Deus em 
sua vida, pois não sabia o que de verdade a esperava em terras 
tão distantes.
A jornada de navio, junto aos migrantes e suas coirmãs durou 
um mês, e em 08 de dezembro de 1895, na colina do Ipiranga, 
em São Paulo, acolheu os 80 orfãozinhos que esperavam 
ansiosos as irmãs, no Orfanato Cristovão Colombo. 
Profundamente enamorada do 'Esposo celeste' e de sua 
missão junto aos órfãos e coirmãs, defendeu o Carisma 
fundacional da Congregação. Em um momento de dificuldades 
da Congregação, por causa de intromissões indevidas, a bem-
aventurada Assunta ouviu do Fundador, o beato Scalabrini 
estas palavras: “Pobre Assunta, coragem, coragem, morrerás 
Missionária de São Carlos”. 
Com a morte precoce de seu irmão, o Venerável Padre Marchetti, 
Madre Assunta encarou com coragem e determinação as 
dificuldades que iam surgindo na Missão, pois sabia que era 
necessário ser forte para levar adiante a tarefa gigantesca do 
cuidado dos órfãos. 
A confiança da bem-aventurada Assunta na Providência Divina 

CELEBRANDO 150 ANOS DO NASCIMENTO
DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA MARCHETTI

1026 • Não tive dúvidas, recorremos à Beata Assunta - 
Minha sobrinha Larissa Gobbi, filha de Maria Graziola e Juarez 
Gobbi nos últimos meses de 2020, começou a não sentir-se bem 
e no seu fígado se desenvolveu um tumor de 8 cm.  A aflição da 
família era uma sensação de incapacidade, sentiam-se 
impotentes diante da situação. Larissa sentia dores muito fortes, 

era tanta que nas várias ocasiões, quando faltavam alimentos ou 
outras coisas, a bem-aventurada Assunta pedia que alguma irmã 
levasse as meninas à Capela de Nossa Senhora de Lourdes, a 
fim de suplicar a Deus o necessário para os pequenos e pouco 
tempo depois um benfeitor batia à porta com a doação que 
precisavam. Deo Gratias! Dizia ela também.
Executava os trabalhos mais simples como cozinheira, 
enfermeira, catequista com a mesma dedicação, mesmo 
quando estava no cargo de superiora geral da Congregação. 
Sabia animar as irmãs a seguirem adiante e dizia-lhes: 
“Coloquemo-nos nas mãos de Deus e façamos a sua vontade. 
Ele sabe o que é melhor para nós”.
Seus testemunhos de confiança e coragem foram 
reconhecidos por todos aqueles que tiveram a graça de 
conviver com ela. Seus últimos anos foram vividos em 
Mirassol, na Santa Casa de Misericórdia. Ela sempre pedia a 
graça de morrer junto às crianças. Deus ouviu a sua prece e ela 
pode voltar para o Orfanato da Vila Prudente. Assim que, no dia 
primeiro de julho de 1948, data em que o Pai a levou para sua 
casa, o sino da porta de entrada tocou sem que ninguém o 
tivesse acionado e saindo do quarto onde estava o corpo da 
bem-aventurada Assunta, Ir. Clarice Baraldini, órfã acolhida 
pelo venerável Padre José Marchetti, disse: “Hoje, nesta casa, 
morreu a caridade”. E as crianças disseram em coro: Hoje 
morreu uma santa!
Trabalhou com grande humildade e generosidade durante 53 
anos, todos consumados por amor a Jesus Cristo e ao próximo 
necessitado. Os anos passaram e, em 25 outubro de 2014, ela foi 
beatificada, na Catedral de Sé, em São Paulo, Brasil. 
Neste ano difícil de pandemia, as Irmãs de sua amada 
Congregação celebram o Jubileu dos 125 anos da fundação da 
Congregação, de sua chegada ao Brasil e, também, os 150 anos 
do seu nascimento. Imitemos seus bons exemplos e peçamos sua 
intercessão para que ela nos alcance de Deus graças e milagres 
que a levarão a ser canonizada o quanto antes!

m dressuntaA

Os devotoscomunicam graças

Ir. Mariza Roberta Ruas, Diretora do Projeto Conviver.

Para refletir vômito e frequentemente era internada no hospital para tomar 
calmantes, inclusive Morfina. Recorreram muitas vezes aos 
médicos, porém para fazer o tratamento necessário o custo seria 
de R$ 80.000,00. MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Larissa possui o plano pago da UNIMED, porém havia o 
período de carência para utilização do mesmo. A mãe de 
Larissa, foi  junto a mim em Nova Bréscia e conversando entre 
lágrimas e  preocupações nos perguntávamos o que fazer? 
Como fazer? e a quem recorrer? Não tive dúvidas, fomos até o 
Capitel da Bem-aventurada Assunta Marchetti recorrer e 
implorar que ela do céu nos ajudasse a pedir a Deus, uma 
solução. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Começamos a rezar a novena à beata Assunta Marchetti, 
rezamos nove vezes ao dia por nove dias. Antes de terminar a 
novena, fomos até o médico tentar negociar outra vez os custos e 
por fim de R$ 80.000,00 passou a ser R$ 38.000,00, mesmo 
assim era um valor alto para quem não tinha condições.  Vai ser 
menos, tenhamos Fé! Aí veio a surpresa, a UNIMED, entrou em 
contato dizendo que aceitariam fazer o procedimento através do 
plano. Damos graças a Deus! No dia 05 de Janeiro de 2021 foi 
feito a cirurgia no Hospital da UNIMED de Caxias do Sul, RS e foi 
para UTI, onde precisou ser entubada. Tiraram 8 cm do fígado, 
porém ficaram mais dois tumores pequenos que não puderam 
ser retirados pois senão precisariam retirar todo o órgão. 
Agradecemos infinitamente as graças recebidas e a 
recuperação progressiva de Larissa. Nisto vimos e sentimos que 
o amor de Deus tem-se manifestado fortemente e a Ele 
rendemos glórias, pois consideramos tudo isso um milagre de 
intervenção da Beata Assunta Marchetti. Como vemos, Deus se 
serve de instrumentos menos aptos e mais insignificantes para a 
sua obra como nos diz a Beata Assunta Marchetti: “Não vos 
inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela 
súplica acompanhadas de ação de graças, apresentai a Deus os 
vossos pedidos”. Irmã Teresinha Ângela Graziola. Nova 
Bréscia, 04/02/2021.
1027 • Na verdade ela sempre intercede em nossas 
necessidades - Venho com muita alegria, agradecer mais 
uma graça, que alcancei de Deus, por intercessão  de nossa 
amada bem- aventurada Assunta, na verdade, ela sempre 
intercede por mim e por minha família em nossas dificuldades; 
agora, porém, ela “lutou” muito por mim diante da Santíssima 
Trindade e de Maria Santíssima para que a trabalhosa 
i nves t i gação  méd i ca  (ah !  quan tos  méd i cos  me 
acompanharam! quantos exames por que passei, durante dois 
anos! Pedi para que os nódulos que tenho na minha tireóide 
acabasse com excelente resultado: são benignos, fazem parte 
da minha genética e não precisam ser removidos 
cirurgicamente, bendito seja o Senhor!
Durante esses dois longos e sofridos anos, (de janeiro de 2019 
a março de 2021), pedi fervorosamente, todos os dias, a 
intercessão de Madre Assunta, e confiei plenamente que ela 
conseguiria  de Deus, o que seria melhor para mim, como  


