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Solenidade da Imaculada Conceição de Maria

Prot. nº 540/2022

Assunto:  Solenidade da Imaculada Conceição e aniversário de fundação da Provín-
cia Maria, Mãe dos Migrantes 

Estimada Ir. Maria Lélis da Silva, mscs
Superiora Provincial e Conselho, 

Irmãs, Formandas e Leigos Missionários Scalabrinianos
Província Maria, Mãe dos Migrantes  
São Paulo - Brasil 

“Fixem os olhos nas virtudes de Maria, 
observem como ela se comporta

e estudem para retratá-las em vocês”. 
Scalabrini, 1887

Celebramos com júbilo a festa da Imaculada Conceição de Maria e expressamos 
de modo particular nossa comunhão e unidade com a Província Maria, Mãe 
dos Migrantes neste aniversário de fundação. Em comunhão com as Irmãs, 

Formandas e Leigos Missionários Scalabrinianos da Província, elevemos o nosso 
hino de louvor e de gratidão a Deus pela vida e missão que se expressa nos diversos 
âmbitos de presença e atuação missionária da Província, na fi delidade ao carisma 
scalabriniano.

A distância de poucos meses da celebração da canonização de nosso fundador, 
João Batista Scalabrini, e da realização do III Capítulo Provincial, eventos estes que 
anunciaram um tempo novo, como recordava o lema do Capítulo Provincial: “Eis 
que vou fazer uma coisa nova, ela já vem despontando: não percebeis? Abrirei um 
caminho no deserto e rios em lugares ermos” (Is.43,19). Com Maria queremos cantar 
as maravilhas que Deus realiza em nós e através de nós, no mundo da mobilidade 
humana.

Associada a Cristo, Maria é fi gura, profecia, Mãe da Igreja. O fundador, São Joao 
Batista Scalabrini, cultivava uma profunda  devoção e amor à Virgem Maria, o que 
podemos perceber em suas palavras: “Maria Imaculada, é a humanidade regene-
rada, que volta para os braços de Deus. Maria Imaculada, é a falange encantadora 
das mais escolhidas virtudes. Maria é a Mãe da Consolação, é a nossa Mãe, que no 
tempo foi sufi ciente para suscitar tantas aspirações, enxugar tantas lágrimas, mi-



tigar tantos dores. Maria é a mãe de Jesus, porque o concebeu no seu seio, Maria é 
nossa mãe porque nos concebeu no seu coração1 .

Nas palavras de Scalabrini, Maria é para nós modelo que deve nos inspirar todo 
dia, em todas as situações, nos diversos chamados que, com confi ança, Deus nos 
faz. “Maria é Mãe de Deus e da Igreja e a imitamos como perfeito modelo de vida 
espiritual e apostólica” (NC 58). Dirijamos os nossos olhares a Maria, modelo de con-
sagração, e peçamos hoje, de modo particular, sua intercessão para que sejamos 
fervorosas na oração, humildes nas palavras, nos afetos, resignadas ao querer divi-
no, nas tribulações, cheias de amor por Deus e de caridade sincera, para com todos 
[...] pela glória de Deus e pelo triunfo da Igreja2.

Celebramos, com profunda alegria e jubilo, o aniversário de fundação da Província 
Maria, Mãe dos Migrantes, e agradecemos a Deus, pelo dom da vocação de cada 
Irmã e formanda vivido, celebrado e partilhado com os migrantes e refugiados. Da-
mos graças pela generosidade de cada uma, chamada a viver na gratuidade e no 
serviço ao Reino de Deus, a partir das virtudes de Maria, missionária no compromis-
so com as vocações e na fi delidade criativa ao carisma scalabriniano, numa atitude 
permanente de discernimento e escuta interior para responder aos apelos 
de Deus e aos novos desafi os que os sinais dos tempos nos apre-
senta.

Na celebração desta solenidade e do aniversário de fun-
dação da Província, peçamos que a Imaculada Con-
ceição, Padroeira da Província, obtenha as graças 
que cada Irmã, formanda e Leigo Missionário 
Scalabriniano necessita para viver em profun-
didade a sua vocação e missão. E que Ela vol-
va sobre nós seu olhar misericordioso, e nos 
faça dignas de contemplar o rosto da mise-
ricórdia de seu Filho Jesus. 

Em comunhão de preces, lhes desejamos 
uma feliz celebração, 

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora geral, conselheiras e secretária geral

1   Cfr. Scalabrini, voz atual, p.72,75.
2   Scalabrini, Homilia da Assunção, 1887.
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