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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 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
atribulada 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", vos
rendo 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.Amém!

• Que Deus Pai ouça minhas orações e de todos que pedem
a nossa querida Beata Assunta. Alguns devotos da Bem-
aventuradaAssunta. São Paulo, SP.
• Pedimos orações pela nossa saúde e também pela saúde
de Neide deAlmeida que extraiu tumor maligno do cérebro e
agora inicia a radioterapia, pelo seu restabelecimento,
Antônio Einar e Maria Neusa. Jaboticabal, SP.
• Pela saúde de meus familiares- Maria. Inês Prado. São
João da Boa Vista, SP.
• Em agradecimento por muitas graças recebidas por
intercessão da Bem-aventurada Assunta. Malvina. Feleti de
Souza. Arapongas, PR.

Convite a agradecer e a interceder pelas
seguintes intenções

precisava cuidar dela. Mas passei os cuidados dela para a
minha filha e resolvi ir ao retiro na Casa MadreAssunta da Vila
Prudente, SP. Precisava muito! No final da missa a irmã pediu
para que nós fizéssemos um pedido pela intercessão da
Bem-aventurada Assunta, então pedi para que minha mãe
me deixasse cuidar dela. Quando cheguei em casa, ela
estava com a fralda que tinha colocado. Desde então usa a
fralda e me deixa cuidar dela. Melhorando sua vida e a minha,
graças a Deus, pela intercessão da Bem-aventurada
Assunta.Ana Elizete Marson Mei. São Paulo, SP.
1009• Roguei de joelhos a Deus, por intercessão de
Madre Assunta - Em setembro de 2018 me encontrava nos
USA e recebi a notícia da agressão sofrida pelo candidato à
presidência, Jair Bolsonaro. No mesmo instante ajoelhei-me
e invoquei a intercessão de Madre Assunta que eu conhecia
muito bem por ter vivido naquela região de São Paulo por
muito tempo. A prece foi atendida, graças à intercessão de
Madre Assunta e a vida e saúde de Bolsonaro é uma
realidade. Pedi a Deus um milagre e ele me atendeu. Prometi
que voltando ao Brasil passaria na Capela da Bem-
aventurada Assunta para agradecer e comunicar a graça
alcançada. Maria Luisa. S. Paulo, 2019.

• 1484- Antônio Einar Hansen e Maria Neusa. Jaboticabal, SP.
• 1485- Edite Fernandes Salino, São Paulo -SP.
• 1486- Doações de várias pessoas que participaram de

missas na capela MadreAssunta SP.
• 1487- Denilsom Benedito dos Santos, Guiana Francesa
• 14 -88 Irmão Bráulio Maria, Italva, /Rio de Janeiro.
• 14 -89 Doação de Carmo Roberto de Carvalho e Marlice da Silva

Carvalho, Jundiaí-SP.



MadreAssunta viveu a pobreza como condição familiar e depois
como opção religiosa. A pobreza da família marcou sua infância
e juventude, e aquela por ela escolhida, como resposta ao
chamado do Senhor, a acompanhou a partir dos seus vinte e
quatro anos em diante, assumindo-a como identificação sempre
mais completa a Cristo pobre. Ela aceitou as renúncias em seu
caminho de missionária, as buscou e as viveu de modo
edificante, assemelhando-se a Cristo que realizou a sua obra de
redenção na pobreza e na perseguição.
O critério de pobreza certamente contribuiu para suas opções
vocacionais: a substituição do ideal de clausura por aquele
missionário e a opção pelos migrantes pequenos e sofredores.
Padre José Marchetti, seu irmão, conduziu Assunta diante do
quadro do Sagrado Coração de Jesus e lhe disse: “Lá no Brasil
estou só com muitos órfãos. Olhe o Coração de Jesus, escute
sua voz e depois me responda: se ele te quer na clausura ou
como mãe dos órfãos no Brasil”. Ela decidiu para sempre ser
a Mãe dos órfãos e abandonados no Brasil.
Podemos dizer que a Bem-aventurada Assunta entrou, no
mistério do empobrecimento do Filho de Deus e disse sim,
tornando-se migrante com os migrantes. No Brasil, junto aos
órfãos, principalmente no início viveu em situação econômica
precária. Não obstante esta situação, ela não se lamentava,
não desistiu de seu “sim” e partilhou a fome com seus
assistidos. Várias testemunhas reconheceram que a Bem-
aventurada Assunta, na observância do voto de pobreza, era
rigorosa consigo mesma e indulgente em relação às irmãs,
das quais exigia uma prática menos radical que a sua. Como
testemunha, Irmã Afonsina Salvador, mscs, que morou com
ela durante cinco anos e atesta: “A virtude da pobreza era tão
radicada na Serva de Deus de modo a torná-la totalmente
desprendida dos bens materiais”. Não acumulava nada.
Quando recebia algum presente logo o passava às outras
irmãs. No tempo em que ela foi superiora geral, sob a
jurisdição do Visitador Apostólico (1927 - Irmã Afonsina disse:
“No uso do dinheiro foi sempre dependente ou das superioras
ou do visitador apostólico. A este prestava contas seriamente
do movimento econômico do Instituto, exigindo a mesma coisa
de todas as casas das províncias”).
Na seção feminina do Orfanato Cristóvão Colombo onde
trabalhou, e concluiu na pobreza a sua existência, trazia em si
os sinais da pobreza, onde na época não havia água nem luz.
Irmã Tecla Tatto, mscs, dentre muitos testemunhos da vida
desprendida de Madre Assunta acrescenta outro dado:

Irmã Jaira Onerida M. Garcia

Bem-aventurada Assunta e a virtude da pobreza

trablhar, arrumou uma creche conveniada na prefeitura; a
criança ficou doente, foi internada, por isto ficou alguns meses
sem poder ir à creche e perdeu a vaga. Minha irmã e meu
cunhado ficaram cuidando do netinho; minha sobrinha
cadastrou novamente, mas passou o tempo e a creche não
chamava. Minha irmã e meu cunhado que já têm mais de
sessenta anos de idade e com problemas de saúde entraram
em crise. Procuro participar sempre da família e fiquei muito
preocupada com a criança de um ano e oito meses com toda
energia e com os avós que não estavam dando conta de cuidar.
Pedi para a Bem-aventurada Assunta para que viesse em
nosso socorro, comecei uma novena pedindo uma creche para
o Enzo Gabriel. Dia 27 de março uma creche ligou para minha
sobrinha para levar a criança na creche Catarina Labourier,
para começar em 1º de abril de 2019. Foi muito melhor do que
esperávamos. Agradeci a Bem-aventurada Assunta de todo
coração. Ficamos todos contentes por essa grande graça
alcançada. Julinda da Silva Souza. São Paulo-SP.
1007• Entreguei-me nas mãos da Bem-aventurada
Assunta e o milagre aconteceu - Alcancei uma bela
graça em 02-05-2018. Morava em Florianópolis e precisava
ir ao médico em Porto Alegre todos os meses, era difícil,
pois já tenho 80 anos. Entreguei-me nas mãos da Bem-
aventurada Assunta e pedi que me ajudasse a resolver esta
si tuação e o mi lagre aconteceu. Achei um bom
apartamento, bons vizinhos, bom preço. Sinto a presença
protetora da Madre Assunta que me dá amparo neste
momento da minha vida, me cuida, como cuidava dos
pequenos órfãos, quando começou sua vida missionária.
Sempre que é possível vou à capelinha que fica na
rodoviária de Porto Alegre, onde as Irmãs atendem, deixo
uma singela, mas sincera colaboração e trago santinhos
para passar para pessoas necessitadas de graças e
favores. Algumas vezes brinco com as pessoas a quem
alcanço as orações para novena, dizendo: Diga para Madre
Assunta que foi a Gilda que mandou pedir para ela atender
você. Se fosse citar todas as graças recebidas, escreveria
um livro de depoimentos. Este é o quarto depoimento que
dou por escrito, todos de coisas quase impossíveis de
alcançar, se não fosse a intercessão da Bem-aventurada
Assunta. Gilda Gil YAlaniz Silva. Porto Alegre, RS.
1008• Graça alcançada pela intercessão da Bem-
aventurada Assunta - Minha mãe mora comigo, há dois
anos, está com 82 anos. Apresenta um pouco de demência e
tem incontinência urinaria e não aceitava usar fraldas. No ano
passado caiu e machucou a perna. Conversei muito com ela.
Precisava usar fraldas. Sou ministra da Sagrada comunhão e
desejava participar de um Retiro, mas não podia, pois

Para refletir “Quando Madre Assunta deixou a Santa Casa de Mirassol, as
Irmãs da Comunidade se preocuparam de reunir seus
pertences”. “Puderam assim constatar, maravilhadas, que ela
tinha bem pouco para levar consigo, não obstante tivesse sido
superiora naquele lugar durante doze anos”.
Manifestava a vivência da pobreza também por meio do trabalho
incansável para servir o próximo: os doentes, os órfãos, os
pobres e as irmãs de comunidade. São muitas as testemunhas,
uma delas disse: Madre Assunta levantava às quatro horas da
manhã, preparava o café, o servia a todos os doentes, depois
acordava as irmãs para a oração, isto no orfanato e também na
Santa casa de Misericórdia de MonteAlto.
Dentre outros relatos o administrador da Santa Casa de
Misericórdia de Mirassol, disse: “Era uma criatura incansável.
Não obstante sua dor, não descuidava a sua missão. Era a
superiora, mas era também aquela que preparava a comida
para os doentes, a enfermeira que com amabilidade socorria
quem estava sofrendo. A erisipela, contudo se alastrava na
sua perna, minando-lhe a resistência, mas ela ficava de cama
sóseomédicolheordenava”.
É importante também observar que Madre Assunta viveu a
pobreza, mantendo a dignidade, sem vitimismo.Assunta vivia-
a com amor, com alegria, certamente, porque dócil ao Espírito
Santo, olhava para a pobreza de Cristo na cruz e a imitava.
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Os devotoscomunicam graças
1005• Então veio a graça tão esperada - Agradeço à Madre
Assunta por várias graças alcançadas e uma graça especial
que recebi. Na época de sua beatificação eu pedi para que
amenizasse a minha enchaqueca, era uma dor terrível que
durava mais ou menos 72 horas (três dias), com enjôos, não
me alimentava, a luz ou claridade incomodava, não podia
sentir cheiro de nada. Era um sacrifício cozinhar, lavar,
passar, fazer qualquer trabalho, mas tinha que fazer.
Então pedi para que a Bem-aventurada Assunta
intercedesse junto à Deus para minha cura, mesmo que fosse
gradativamente, e então veio a graça tão esperada. Depois de
quase quarenta anos de dor, comecei a sentir melhoras, as
dores amenizaram, pois antes sentia dores três a quatro
vezes por mês e hoje posso dizer que estou curada. Obrigada
Bem-aventuradaAssunta! Uma devota de Uruguaiana, RS.
1006• Ficamos todos contentes por esta graça alcançada -
Minha sobrinha terminando a licença maternidade voltou a


