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PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA BEM-AVENTURADA ASSUNTA 
Cofundadora das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo, Scalabrinianas. 
Visite nosso site e escreva-nos graças e favores recebidos por sua intercessão.

www.scalabriniane.org    /   www.madreassunta.com
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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

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. Amem!

• Pedimos orações pela nossa saúde do Padre Francis 
Franco, de Eliel; de Paulo Alexandre e também pela saúde 
de Neide de Almeida, Antônio Einar e Maria Neusa. 
Jaboticabal, SP.
• Peço orações e rogo a graça pela saúde de meus pais 
Orlando Fiaccadori e Maria Helena Fiaccadori. Grata. 
Fabiane Fiaccadori. São Paulo.
• Venho agradecer uma graça recebida por intercessão da 
bem-aventurada Assunta. Maria Helena S. Chaves. 
Cidade de Formiga, MG.
• Agradecemos e pedimos mais orações. A Lavínia voltou 
para casa. Ainda continuaremos em orações até a efetiva 
alta. Os pais e familiares de Lavínia agradecem. Jundiaí, SP.

Convite a agradecer e a interceder pelas 
seguintes intenções

pedindo sua intercessão. Amo-a muito e admiro a vida e 
tudo que Madre Assunta demonstrou com sua vida aqui na 
terra. Sirlei L. Wenning. Farroupilha, RS.
1014• Minha tia pediu a intercessão da bem-
aventurada Assunta e até hoje estou bem  -  No dia 14 de 
junho de 2016, descobri que meus rins estavam parando, 
Fiz hemodiálise, durante quatro anos. Nessa batalha, da 
hemodiálise tive uma parada cardíaca, AVC. Minha tia 
Josephina Tubini Orlandi vendo meu sofrimento, rezou 
pedindo a intercessão da bem-aventurada Assunta. No dia 
15 de agosto de 2017, fui chamada para o transplante, e 
até hoje estou bem. Rafaela Ermani Zaniqueli. Jundiaí, SP.

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”

• 1490- Antônio Einar Hansen e Maria Neusa. Jaboticabal, SP. 
• 1491- Sílvia Aquino Marques.
• 1492-  Maria Inês Araújo Prado. São João da Boa Vista ,SP.
• 1493-  José Leudes Ângelo de Sousa. São Paulo, SP.
• 1494- Doação de várias pessoas que participaram de missas
   na capela Madre Assunta. São Paulo, SP.
• 1495- Doações recolhidas pela Paróquia N. Sra. Do Pilar, por
   meio do velário. São Paulo, SP.
• 1496- Carmem  Alves Costalonga. São Paulo, SP.
• 1497- Irmã Joana Darc, mscs. Mogi das Cruzes, SP.
• 1498-  Doadora anônima por meio da Irmã Zenaide Mezzomo.
   Anta Gorda, RS.
• 1499- Edite Fernandes Salino. São Paulo, SP.



O bom cidadão paga os impostos, obedece às leis de 
trânsito, pois assim está cumprindo seu dever com a 
sociedade, mas não é apenas um dever civil, é um dever 
moral e religoioso, sendo que o que se quer é o amor ao 
próximo.

Somos interdependentes uns dos outros, por meio das 
autoridades civis e como cristãos católicos, também das 
autoridades eclesiásticas, do papa, do bispo, e no caso dos 
religiosos, a obediência se deve ao superior, ao Papa. Tudo 
se refere a uma obediência essencial da qual brotam todas 
as obediências particulares, inclusive a das autoridades 
civis, isto é, a «obediência a Deus». O cristão se 
fundamenta em Cristo que se fez “obediente até à morte”.

Muitos fatos demonstram o quanto a bem-aventurada 
Assunta foi obediente à vontade de Deus. Ela alimentava o 
sonho de se tornar religiosa Carmelita, em sua cidade natal, 
na Itália. Convidada pelo irmão Padre José, se colocou em 
discernimento diante do Coração de Jesus, e sentiu que 
Deus lhe pedia a missão  de ser missionária  no Brasil, 
tornando-se assim a mãe dos órfãos e o alívio dos 
necessitados. Este sim comportou a renúncia à sua 
vocação contemplativa, à terra natal. Ela obedeceu a Deus 
e as mediações humanas, no caso ao missionário Pe. José 
Marchetti.

Tendo sido introduzida na Vida Religiosa Consagrada sem 
uma prévia formação específica aos votos religiosos, que 
fez na capela episcopal diante do bispo fundador, Dom 
João Batista Scalabrini, em Piacenza, Itália, dócil ao 
Espírito de Deus, foi se formando enquanto realizava, de 
forma plena e total, a missão que lhe fora confiada junto aos 
órfãos, filhos dos imigrantes italianos. 

Com sua abertura à ação de Deus, sua confiança 
inabalável na graça que tudo pode, sabia carregar com 
muita coragem a própria cruz, sem intimidar-se diante das 
dificuldades ou do peso da mesma. Com espírito de fé 
obediência aos superiores da Congregação, as autoridades 
eclesiásticas e vivia sua doação através de uma intensa 
vida de trabalho, colocando-se nas mãos de Deus, dizendo 
e vivendo a verdade: “Coloquemo-nos nas mãos de Deus, e 
façamos a sua vontade”. Esta, também é uma forma de 
obedecer a Deus, Senhor da vida e da história. 

Irmã Jaira Oneida M. Garcia
Vice-postuladora

A bem-aventurada Assunta e a obediência

distribuirei as 200 velas, como já fiz antes, para divulgá-la. 
Minha dívida com ela será eterna. Sem mais.  Andréa M.V. 
Domarco. Mirassol, SP.
1011• Antes de terminar a novena estava tudo resolvido  
- Meu sobrinho Gerson Alexandre Pedroso, pai de família 
perdeu o emprego. Ele tem uma casa a qual estava alugada 
para inquilinos muito complicados, devendo aluguel, água e 
luz. Fiquei muito preocupada. Pedi a intercessão da bem-
aventurada Assunta para dar uma solução. Fiz a novena 
com muita fé, acreditando que ela intercederia e resolveria 
esse problema, antes de terminar a novena, estava tudo 
resolvido; os inquilinos desocuparam a casa que foi 
rapidamente alugada. Foi feito um bom negócio. Agradeço à 
bem-aventurada Assunta esta graça. Julinda da Silva 
Souza. São Paulo, SP.
1012• Livre de uma ferida graças à intercessão da 
beata Assunta - Agradeço a intercessão da bem-
aventurada Assunta pela cura de uma ferida em meu pé. 
Hà muito tempo tratava de uma ferida a qual não 
cicatrisava, também, por causa do diabete. Depois que 
pedi a intercessão da bem-aventurada Assunta o pé foi 
melhorando até desaparecer totalmente, graças a Deus e 
à intercessão de Madre Assunta. Deus seja louvado, estou 
muito grata, cumpri minha promessa de fazer uma visita ao 
seu Memorial, onde ela viveu e se dedicou às crianças no 
bairro de Vila Prudente, São Paulo, SP. Em 16 de outubro de 
2019. Maria Helena S. Chaves. Cidade de Formiga, MG.
1013• Sou muito grata e admiro a bem-aventurada 
Assunta - Hoje com alegria escrevo mais uma vez, para 
divulgar mais graças recebidas por meio da intercessão da 
bem-aventurada Assunta. Fico feliz quando recebo os 
folhetos e posso distribuí-los. No final do ano 2018 meu 
filho ficou muito mal nas provas finais do primeiro ano do 
ensino médio, tinha uma semana de recuperação, mas 
sem nenhuma chance de passar, fiz a novena de joelhos 
pedindo para que ele fsse aprovado, e fui atendida. Minha 
nora também havia feito várias vezes o teste para tirar a 
carteira de motorista, não passava e por isto estava quase 
desistindo. Fiz novamente a novena e após isto ela 
passou. Em agosto deste ano, minha mãe com 87 anos 
caiu e fez uma fratura no quadril, ficando acamada por 
trinta dias, ficou fraca, deprimida, quase sem esperanças 
de se recuperar. Fiz a novena com ela por trinta dias e 
agora, cinquenta dias após a queda ela está de pé, 
caminhando, parecendo um milagre, assim dizem muitas 
pessoas. Eu sou muito grata, faço todos os dias a oração, 

Para refletir
Confiava inteiramente em Deus, depositando nele a sua 
esperança. Diante dos desafios ela rezava e pedia orações, 
manifestava alegria e confiança. E, nos muitos desafios e 
carências encontradas para manter e bem educar os 
muitos órfãos, renovava sua confiança em Deus dizendo: 
“Dio vede, Dio provede”. – “Deus vê, Deus provê!”. 

Madre Assunta exortava suas coirmãs dizendo: “Cada uma 
se una de coração às coirmãs, em qualquer trabalho, em 
qualquer lugar que forem mandadas pela obediência”.

A bem-aventurada Assunta confiou inteiramente no Senhor, 
depositando nele a sua esperança. O testemunho mais 
convincente de sua obediência, o espírito de fé, que a fazia 
viver em união com Deus, expresso na prece constante e 
acompanhado de sua doação aos outros, uma forma bela 
de obedecer, servindo a quem dela necessitava.

Bem-aventurada Assunta Marchetti, missionária obediente, 
intercedei por nós que ainda peregrinamos nesta terra. 

m dressuntaA

Os devotoscomunicam graças
1010• Minha dívida com ela será eterna - Há muitos anos 
minha mãe sofr ia com dores no corpo inteiro, 
principalmente nas juntas das mãos, joelhos e quadril. 
Foram inúmeras visitas a médicos diferentes para tentar 
achar uma solução, mas sem sucesso. No ano de 2018 
agravou mais ainda, e ela já não conseguia quase andar. 
Recorri a Madre Assunta pedindo para que ela 
intercedesse por minha mãe, livrasse-a das dores na qual 
ela se encontrava e que eu não queria mais ver minha mãe 
sofrer daquele jeito. No dia 02/08/2018, ela foi internada e 
tivemos a notícia que havia sofrido um derrame cerebral do 
mais grave e que iriam operá-la para tentar salvá-la, e se 
conseguissem, era para família esperar que dificilmente 
sairia sem sequelas, diante da gravidade do aneurisma. 
Minha mãe foi operada pelo SUS, pois um mês antes havia 
cancelado o plano de saúde. Ela ficou 45 dias na UTI, 
voltou para casa sem sequelas e sem aquelas dores 
agudas no qual sentia antes da cirurgia. Até os médicos 
que a operaram não acreditaram no próprio trabalho que 
realizaram. Como prometi a minha querida bem-
aventurada Assunta, no qual sou ardentemente devota, 


