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Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Missionários Scalabrinianos, 
Com grande jubilo e gratidão a Deus celebramos 127 anos de fundação da nossa Con-
gregação, culminados pela notícia da canonização de Dom João Batista Scalabrini, nosso 

fundador. Esta notícia desperta algo novo e surpreendente em toda a Congregação, imergindo-nos 
na novidade do Espírito que nos convida a aguçar nossa percepção diante desta novidade: “Eis que 
vou fazer uma coisa nova, ela já vem despontando: não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e 
rios em lugares ermos”. (Is. 43,19).

Scalabrini, acolheu com sensibilidade de Pai e Pastor a moção do Espírito Santo, manifestada 
nas necessidades da população migrante que partia da Itália para as Américas. Ele soube mergulhar 
com o coração, a mente e a alma nas dores, lutas e esperanças da história, leu os seus embates e 
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conflitos, interpretou as luzes e sombras que nela se cruzavam e se alternavam1, e entre uma de 
suas sábias e inspiradas respostas, está a fundação da Congregação das Irmãs Missionárias de São 
Carlos Borromeo-Scalabrinianas, em 25 de outubro de 1895.

O nosso tempo, com uma face moderna, da última geração tecnológica e a polaridade, sofre tan-
to quanto na época do Fundador, dores e lutas, produz vítimas de toda sorte, entre elas multidões 
de migrantes aos quais somos enviadas/os por vocação-missão a dar respostas práticas que gerem 
autonomia, integração com preservação das culturas e respeito, mas que nutre a fé e a esperança. 
A providencial canonização de Scalabrini, no ano da comemoração dos 127 anos de história das 
Irmãs Scalabrinianas e a realidade em que estamos imersas, é um chamado a nos debruçarmos em 
novas janelas para ver mais de perto, com olhar feminino e novo, ouvidos atentos e coração aberto, 
a pessoa de Scalabrini, seu modo de ser, a espiritualidade que o sustentava no cotidiano conturba-
do que o cercava e sua reposta fiel, aguçada e profunda a Deus, concretizada no aliviar as dores da 
humanidade, presente nas pessoas sofridas dos migrantes, das mulheres, das crianças, dos idosos, 
dos doentes, dos jovens, da Igreja e da sociedade.

“Jesus Cristo Peregrino que, no caminho de Emaús, se faz próximo dos caminheiros e, que com sen-
sibilidade pedagógica, toma a iniciativa de um diálogo que conduz os discípulos à descoberta de sua 
identidade, isto é, a Verdade. A pessoa em mobilidade encontra na Irmã Scalabriniana apoio e acolhida 
e, por sua vez, o migrante assume a função de mestre para elas, pois as convida, constantemente, a as-
sumir a vivência do carisma entre eles e com eles”2.

Com este espírito, desejo a vocês, feliz celebração dos 127 anos de nossa Congregação e jubilo-
sas comemorações pela canonização de São João Batista Scalabrini, nosso fundador.

Com alegria e em unidade, 

Ir. Maria Lelis da Silva, mscs
Superiora Provincial

1. CUTTI Dirceu, Scalabrini, homem de dores 
e dissabores - mártir do quotidiano, Cem, 
Missão Paz, 2020.

2. CANDATEN Analita, https://scalabrinianas.org.
br/carisma-e-espiritualidade.
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