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Madre Assunta
Marchetti

Nasceu em Lombrici - Camaiore, Itália, em 15 de
agosto de 1871, e faleceu em São Paulo
(Orfanato Cristóvão Colombo), no dia 1º de julho
de 1948.

Cofundadora das Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo - Scalabrinianas, a par do amor
imenso devotado às coirmãs, dedicou-se
inteiramente aos migrantes, principalmente
órfãos, enfermos, aflitos e desamparados.

No amor a Jesus Eucarístico e à Santíssima
Virgem, hauriu forças em todos os momentos de
sua humilde e atribulada existência de superiora
geral a cozinheira nos orfanatos, asilos e
hospitais, para “estender os braços ao infeliz e
abrir as mãos aos indigentes” (cf. Pr 31,20).

VENERÁVEL

Deus vê, Deus provê! (Madre Assunta)



CONVITE
PARA A BEATIFICAÇÃO DE

MADRE ASSUNTA

Irmã Jaira Oneida M. Garcia, mscs
Vice Postuladora da Causa de Beatificação

Prezados devotos, é com muita alegria que lhes comunico
que recebemos, por meio de nossa Madre Geral, com data
de 17 de dezembro de 2013, o documento da Secretaria de
Estado do Vaticano, assinada pelo Eminentíssimo Senhor
Cardeal Angelo Becciu, comunicando-nos que o Santo
Padre concede que a Celebração do Rito da Beatificação
da Venerável Serva de Deus Madre Assunta Marchetti, se
realize em São Paulo, Brasil, no dia 25 de outubro de 2014,
na Catedral da Sé, às 10 horas. Elevemos a Deus o nosso
hino de louvor e de gratidão por esta significativa notícia.
Contamos com a presença e unidade de todos.



Relíquia é uma pequena porção do corpo humano ou
dos pertences de uma pessoa que morreu em fama de
santidade, portanto, de pessoas que na terra assumiram
um modo santo de viver como membros vivos do Corpo
místico de Cristo, templos do Espírito Santo (cf. 1 Cor
3,16; 6,19; 2cor 6,16). Hoje veneramos as relíquias
porque assim foi desde os primórdios da Igreja, quando
se veneravam os restos mortais dos mártires do
cristianismo, daqueles que deram o sangue para
testemunhar a fé em Jesus Cristo.

Este culto se expressava, especialmente, indo ao
túmulo para rezar, acender velas, colocar flores. Hoje,
também, constatamos como os cristãos vão à peregrinação
aos túmulos dos que deram testemunho de santidade de
vida. Basta recordar um exemplo que todos conhecemos, o
do Venerável Papa João Paulo II. Mas são tantos outros
que encontramos em todos os recantos do mundo. No
Brasil conhecemos as romarias ao túmulo do Padre Cícero,
do frei Galvão; e na Índia, da Madre Teresa de Calcutá, e
assim por diante.

Quando uma pessoa de fé se encontra diante de uma
relíquia, ela é atraída a tocá-la ou a encostar roupas de
doentes ou outra coisa. Este é um modo de manifestar a
crença que aquela relíquia, que pertenceu a 'um santo', tem
um poder divino especial. É mesmo isto que a Igreja crê ao
propor a veneração das relíquias.

Fundamentos bíblicos-teológicos das relíquias
Encontramos nas páginas da Sagrada Escritura que já no

Antigo Testamento havia veneração das relíquias (restos
mortais) de patriarcas e profetas. Os casos mais conhecidos
são: o de Abraão e Sara, Isaac, Rebecca, Lia que foram
sepultados em lugar especial (cf. Gn 49,29-32); e de José do
Egito que pede para que os irmãos levem com eles “as suas
relíquias” (cf. Gn 50,25); ou o profeta Eliseu que deixou o
manto para o discípulo, outra forma de relíquia.

No Novo Testamento o próprio Jesus fala do culto dado
aos restos mortais (relíquias) que consistia em embelezar
os túmulos dos profetas (cf. Mt 23,29-30). O evangelho
narra também fatos que demonstram a crença do povo no
simples fato de tocar as vestes de Jesus, certos que se

O CULTO DAS RELÍQUIAS



operavam milagres de cura, como o caso da mulher que
dizia: “se eu tocar a orla de seu manto ficarei curada” (cf. Mt
14,35; Mc 6,56; Lc 6,19; 8,42-45) .1

Outro exemplo iluminador sobre a fé nas relíquias está
nos Atos dos Apóstolos 19,11-12: “Deus realizava
milagres, não comuns, por meio de Paulo, ao ponto que
colocavam sobre os doentes, os lenços, toalhas, aventais
de Paulo e as doenças desapareciam e os espíritos
imundos fugiam”. É uma forma explícita de crer que o
corpo do 'santo', do amigo de Deus, tem um poder que
permeia também as suas vestes e os objetos que ele usa
ou toca. Os primeiros cristãos colocavam sobre os corpos
dos doentes algo que tinha estado em contato com o
apóstolo Paulo, e eles eram curados. O acreditar nas
relíquias, é, portanto, uma crença que vem da Igreja
primitiva e que perdura ainda hoje.

Relíquias e liturgia
Entre os cristãos do ano 155 se dizia de São Policarpo:

“Seus ossos são mais preciosos que as pérolas preciosas
e mais valiosas que o ouro”. Por esta razão colocaram-
nos em urna especial para serem venerados e, ao redor
deles, no dia de sua morte (nascimento para os céus), se
reuniam para rezar, celebrar a eucaristia e pedir a
intercessão deles junto a Deus. Ainda hoje o Direito
Canônico recomenda que, nos altares fixos das Igrejas,
seja inserida uma relíquia de um santo, mártir ou beato.
Este é um modo de valorizar as relíquias, mas é também
uma forma de dar aos fiéis um intercessor especial que já
está junto a Deus, no céu. Estas santas pessoas que
passaram pela vida fazendo o bem, viveram uma vida
heroicamente virtuosa, em unidade com o sacrifício de
Jesus Cristo, nos convidam a seguir o Senhor com o
mesmo amor com que eles o seguiram.

O conceito que está na base do fato da veneração das
relíquias é uma verdade com fundamentos sólidos. Não só
o espírito ou a alma das pessoas são santos, mas também o
corpo e até as vestes estão impregnadas da graça divina de
quem vive a santidade. É por isto que podem transmitir o
poder milagroso de Deus que intervém, graças à
intercessão dos santos ou bem-aventurados, em favor dos
seus filhos que o suplicam com devoção. Portanto, é justo

1
Cf. NUNES JUNIOR, Ario B., RELIQUIA. O destino do corpo na tradição

cristã. S. Paulo, Paulus, 2013, pg. 21-28.



crer no poder das relíquias de nossos santos e bem-
aventurados, pois, são amigos de Deus que vivem na
perfeita união com o “Esposo celeste” como dizia Madre
Assunta. Eles podem interceder graças espirituais, físicas e
materiais para seus devotos.

Relíquias da venerável madreAssunta
“O ato de veneração a uma relíquia apresenta-se como

uma prova da esperança na ressurreição da carne. (...) O
que resta do corpo é uma espécie de semente de um corpo
glorioso e eterno. Os cristãos do início do cristianismo
aproximavam-se aos restos mortais dos mártires da fé,
como de um tesouro. O valor inestimável atribuído aos
despojos era confirmado pelos prodígios que ocorriam em
torno dos mesmos”.

As Irmãs Missionárias Scalabrinianas reconhecendo o
testemunho de santidade vivido pela sua Cofundadora,
Madre Assunta Marchetti, decidiram colocar seus restos
mortais em uma pequena urna na capela da Casa Madre
Assunta de Vila Prudente, São Paulo, SP. Ali as Irmãs e os
Devotos se reúnem para venerar e suplicar a intercessão
desta virtuosa religiosa scalabriniana que será beatificada
dia 25 de outubro de 2014, na Catedral da Sé, em São
Paulo, SP.

A Postulação da Causa de Beatificação, com zelo e
devoção, está preparando suas relíquias que serão
distribuídas às Irmãs e aos fiéis devotos para que possam
venerá-la e pedir graças e milagres por sua intercessão
junto a Deus, o doador de todos os dons.

“Cada partícula do corpo dos amigos de Deus,

uma vez declarados bem-aventurados pela Igreja,

é uma 'realidade mística'

e, assim deve ser considerada,

independente de qual seja

a parte do corpo que se encontre no relicário”.

Irmã Leocádia Mezzomo,mscs
Postuladora da Causa de Beatificação.



TESTEMUNHOS QUE PROCLAMAM E

EXALTAM O PODER DE INTERCESSÃO

DA VENERÁVEL

MADRE ASSUNTA MARCHETTI

918 - A GRAÇA QUE PARECIA IMPOSSÍVEL,
TORNOU-SE REALIDADE
O casal, José Luís e Isabel da Conceição Simões,
portugueses, esperavam com muito anseio uma graça
muito importante para eles. Um dia, alguém dos parentes
sugeriu de invocar a graça desejada por meio da súplica à
Venerável Madre Assunta. Fizeram isto com perseverança
e confiança. Iniciaram a fazer este pedido todos os dias e,
sem muita demora, a graça que parecia impossível, tornou-
se uma bela realidade. O casal, hoje, está muito feliz e
agradece a graça recebida de Deus por intermédio de
Madre Assunta. Assinam: José Luis e Isabel da Conceiçao
Simões Portugal.

919 - EU E MINHA MÃE REZAMOS À MADRE
ASSUNTA
É com muita alegria que venho dar meu testemunho
referente à graça recebida pela intercessão de Madre
Assunta. Formei-me no ano de 2002 e pedi muito a
intercessão de Madre Assunta para conseguir um bom
emprego. Deixei currículo em vários locais e a convite de
uma amiga resolvi viajar para outro estado em busca de
uma vaga. Ocorre que, o fato de ficar longe de minha família
me deixava angustiada e no dia marcado para a viagem eu
e minha mãe rezamos à Madre Assunta para que fizesse a
escolha certa. Milagrosamente minutos após a oração,
recebi uma ligação dizendo que eu havia sido selecionada
para trabalhar em uma cidade próxima.
Madre Assunta nunca deixa de nos atender e está sempre
presente em nossas orações. Agradeço também pelo
nascimento de minha filha, é uma criança saudável que
enche nossas vidas de alegria. A senhora Mônica, mãe de
Alexandra diz: Sou realmente testemunha deste verdadeiro
milagre referente à minha filha, só faltava duas horas para a
viagem, mas quando desligou o telefone me disse que não
precisava mais viajar, pois já estava empregada. Já
passaram alguns anos, tantas coisas se modificaram, mas



este milagre continua vivo dentro de mim. Meu marido, o
Pedro e eu temos quatro filhos e conhecemos a devoção à
Madre Assunta quando nossos quatro filhos estudavam no
Colégio Santa Teresinha de Anta Gorda - RS. Assinam:
Alexandra Alba Blanger e Mônica Ana Alba, Viena - Anta
Gorda - RS/BR

920 - RECORRI CONFIANTE À MADRE ASSUNTA
Sou um sacerdote de Roma e me sinto na obrigação de
comunicar à Postulação de ter recebido uma graça por
intercessão de Madre Assunta. Já a conhecia, mas um dia
li sobre o milagre que levou Madre Assunta à beatificação.
Meu irmão estava mal, em perigo de vida... Recorri
confiante à Madre Assunta; Disse-lhe: Não fazes nada por
meu irmão? Naquela hora senti um calafrio a perpassar
meu corpo. Não entendo o que aconteceu, só sei que no
dia seguinte meu irmão estava melhor. É claro, eu só
posso atribuir isto à taumaturga Cofundadora da
Congregação das Irmãs MSCS. Obrigada, Madre
Assunta.

921- PERCEBI QUE ELA É SOLÍCITA EM ATENDER-ME
Sou P.M.M. de Roma e devo dizer que desde que conheci a
venerável Madre Assunta Marchetti, confiei-lhe todas as
preocupações e problemas de minha família. Percebi que
ela é solícita em atender-me e que atualmente estou
aguardando uma terceira graça a favor dos meus
familiares. Obrigada querida e venerável mãe dos órfãos,
dos pobres, dos migrantes, de todos os que têm o coração
pesado de dor! Continua próxima a nós, pois, temos muita
necessidade de sua intercessão.

922 - GRAÇA ALCANÇADA PELA INTERCESSÃO DA
VENERÁVEL MADRE ASSUNTA
Minha família era composta de quatro pessoas, minha mãe,
meus dois irmãos especiais e eu. Faz alguns anos morreu
meu irmão menor. Tínhamos uma casa em Girardot
(Cundinamarca) e decidimos vendê-la porque era muito
grande para três pessoas. Rezei à venerável Madre
Assunta Marchetti para que nos ajudasse a conseguir a
pessoa certa e que não nos enganasse, pois vender uma
propriedade não é fácil e tem seus riscos. Minha mãe
comentou com uma pessoa sua intenção de vender a casa.
Após oito dias apareceu a primeira pessoa, uma senhora



interessada pela casa, à qual foi realizada a venda em seu
preço justo, e sem nenhum problema, graças à intercessão
da Venerável Madre Assunta. Obrigada Madre Assunta por
sua ajuda e proteção. Assina: Adriana Becerra Olivar,
Bogotá - Colômbia.

923 - MADRE ASSUNTA FOI DESIGNADA PROTETORA
DACOOPERATIVA: MIL FLORES
Próximo à cidade de Camaiore existe a Cooperativa Social
Mil Flores, de propriedade da paróquia de Camaiore,
porque algum tempo atrás foi construída no terreno doado
ao Pároco. No início do mês de março foi a visitá-la com
algumas amigas e uma das responsáveis, que me
relataram três fatos narrados pelos moradores do lugar,
como frutos do poder de intercessão da Venerável Madre
Assunta junto a Deus.

1. Em 9 de fevereiro de 2012, a Cooperativa estava
fazendo uma solicitação para receber contribuições. Cinco
minutos antes da expiração do aviso prévio perceberam
algumas irregularidades. Os voluntários, não conseguindo
comunicar-se com os responsáveis pela emissão do
pagamento, invocaram a ajuda de Madre Assunta e, depois
de alguns minutos, tudo foi resolvido e obtiveram as
contribuições necessárias, e das quais tinham tanta
necessidade.

2. Em setembro de 2013, os voluntários realizavam a
limpeza da plantação de oliveiras e, como de costume,
tinha acumulado os ramos para queimar. Colocaram fogo e
não foram verificar se o fogo havia terminado antes de ir
dormir, como costumavam fazer. Na manhã seguinte
perceberam que o fogo tinha se aproximado da cerca que
circundava a casa onde estava a sede da Cooperativa. As
chamas haviam se apagado milagrosamente e, assim
nada, aconteceu de ruim à casa e à cooperativa.

3. Outro fato particular ocorreu em outubro de 2013,
quando um mendigo, hospedado na casa onde ia dormir,
teve a idéia de ligar um fogão/estufa. Ao acendê-lo ocorreu
um acidente, mas o fogão não explodiu. Foi chamado o
técnico para verificar, ele ficou surpreso e disse: “Foi uma
graça! Porque se tivesse explodido teria causado um
enorme desastre!”



4. Também, enquanto estavam real izando a
documentação para a organização da Cooperativa, chegou
a notícia da Beatificação de Madre Assunta Marchetti. A
partir deste momento, os líderes desta obra sentiram muito
perto a mediação de Madre Assunta, designando-a,
oficialmente, como sua protetora. Assina: Irmã Laura
Bondi, Roma, Itália

924 - ALCANCEI UMAPODEROSAGRAÇA
Após ter invocado confiantemente a intercessão da
Venerável Madre Assunta, alcancei uma poderosa graça:
fui curada de um câncer. Assina: Irmã Pierina Cairan, mscs.
Província Nossa Senhora de Fátima, Melrose Park, USA.

• Maria Clara G. Pedroso e Felipe, São Paulo/SP
Crianças atendidas na Casa Madre Assunta, escreveram:
“Madre Assunta proteja a Irmã Léo! Por favor, ajuda a Irmã
Léo! Interceda a Deus pela saúde da Irmã Léo (Irmã
Leonardina Sana) para que ela volte a morar aqui na Casa
Madre Assunta, junto ao Projeto Conviver, em Vila
Prudente.

• Eni Silva, Taquaritinga/SP
Pede a intercessão da Venerável Madre Assunta pela
saúde de seu irmão e pela união de sua família.

•Ana Cristina, São Paulo/SP
Está com dificuldade, e escreveu pedindo a intercessão de
Madre Assunta para que consiga aprender uma música
muito especial para ela cujo título é: Como Deus é bom!
Casa MadreAssunta - Projeto Conviver - Vila Prudente.

PEDEM E AGRADECEM

A INTERCESSÃO DA

VENERÁVEL MADRE ASSUNTA

“A todos que enviaram
tão importantes testemunhos,

nossos agradecimentos
e contem com nossas orações!”



OFERTAS
E AGRADECIMENTOS:

As ofertas poderão ser enviadas
também através de depósito no

Banco Bradesco - Agência Nº 3035
Conta Corrente Nº 109.973-6

A todos que nos enviaram
ofertas e selos, nosso sincero
“DEUS LHES PAGUE!”

A todos que nos enviaram
ofertas e selos, nosso sincero
“DEUS LHES PAGUE!”

• 1368 - Irmãs Missionárias Scalabrinianas  da

Comunidade Sagrada Família, RS/BR

- Senhora Odila Diletto,  Melrose Park/USA• 1369

- Irmã Pierina Cairan,mscs, Melrose Park/USA• 1370

- Irmã Lina Guzzo,mscs, Piacenza - Itália• 1371

- Irmã Marilúcia Bresolin, Comunidade Imaculada• 1372

Conceição - Caxias do Sul, RS/BR

- Irmã Leocádia Mezzomo, Comunidade• 1373

Bom Samaritano - Brasília, DF/BR

- Irmã Angelina Lora e Comunidade - Anta Gorda,  RS/BR• 1374

- Mário Ap. Beinotti - Rio Claro, SP/BR1375

• Maria do Carmo
Pede pelas almas de seus parentes falecidos, por seus
filhos e demais familiares e pela saúde e proteção do Pe.
Júlio Lancelotti, São Paulo – SP/BR

• Sílvio Sena
Agradece as graças recebidas e pede a intercessão da
Venerável Madre Assunta por suas necessidades e pela
sua mãe que se encontra enferma, Iaras - SP/BR

NOSSOS AGRADECIMENTOS
PELAS ORAÇÕES E SACRIFÍCIOS

EM PROL DA BEATIFICAÇÃO
DA VENERÁVEL MADRE ASSUNTA MARCHETTI





Ó Jesus que dissestes: “Vinde a mim todos vós
que estais aflitos e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei”, eu vos rendo graças por terdes feito de
Madre Assunta 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 vossa
humilde Serva Madre Assunta e concedei-me,
por seu intermédio, a graça de que tanto
necessito (dizer a graça).

(Pai-nosso, Ave-Maria, Glória)
Com aprovação eclesiástica

(Propague esta oração)

- Aceitamos ofertas e selos para as despesas
de correio e impressos.
- Após ler este folheto, passe-o a amigos ou
pessoas necessitadas da ajuda divina.
- Escreva-nos comunicando as graças recebidas.
- Se mudar de endereço, comunique-nos.

PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA VENERÁVEL
MADRE ASSUNTA MARCHETTI

Cofundadora das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo, Scalabrinianas

POSTULAÇÃO:
E-mail: madreassunta@scalabriniane.org

www.scalabriniane.org

VICE-POSTULAÇÃO
Rua Teresa Francisca Martin, 201

03030-040 Alto do Pari - São Paulo/SP.
Tel. (11) 3229.5698

E-mail: vicepostulacao@hotmail.com
www.mscs.org.br

ORAÇÃO


