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“De Deus seja o nosso coração 
e não queira senão a Ele.”

À luz dessa frase do nosso Fundador, no dia 18 de 
janeiro de 2015, na Igreja de São José Operário em Piraí do 
Sul, na presença de várias Irmãs e de toda a minha família, 
professei  defi nitivamente os Votos de Pobreza, Castidade 
e Obediência na Família Marcelina, numa celebração ines-
quecível não apenas para mim, mas para todos aqueles que 
estiveram conosco.

Ainda guardo com muita alegria e gratidão os dias 
que precederam a Profi ssão, onde pude visitar pessoas e 
comunidades até então desconhecidos em minha própria 
terra. Nesses dias também pude ser edifi cada com a doação 
generosa e alegre das Irmãs que participaram da Semana 
Vocacional e das Irmãs da comunidade de Piraí. 

Nunca imaginei em minha vida que poderia rece-
ber tantas graças do Senhor e de minhas queridas Irmãs. 
Bem se vê, que Deus não nos trata conforme merecemos, 
pois jamais poderia corresponde-lo. E as graças não dizem 
respeito somente a esses dias citados, nem mesmo apenas 
ao dia da Profi ssão, mas a toda a minha caminhada, longa 
caminhada de 11 anos de Formação Inicial.  Anos marcados 
por profundos e signifi cativos aprendizados, por experiên-
cias intensas de encontro com Deus Trino na oração e na 
missão educativa. 

Como falei no meu agradecimento no fi nal da cele-
bração, tenho plena consciência que fazer os Votos Perpétuos 
não é chegar a um objetivo fi nal, mas é um recomeçar sem-
pre. Desejo daqui para frente, fazer o melhor que puder para 
retribuir e contribuir com minha Família Religiosa em nossa 
missão, procurando sempre manter a abertura para apren-
der em todas as circunstâncias, sempre atenta às mediações 
que o Senhor utiliza para nos comunicar a sua vontade.

Que o Bom Deus abençoe e 
retribua generosamente a todos!

Ir. Ariana Camargo
Muriaé/MG
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Semana vocacional em  preparação 
aos Votos Perpétuos de Ir. Ariana 

Piraí do Sul

Grande presente do Amor de Deus foi a opor-
tunidade de participar da semana vocacional, em Piraí 
do Sul. Foi para mim um renovar do primeiro amor, pois 
voltei à terra e à comunidade onde fui chamada a ser 
uma Marcelina. 

Como Maria, quero cantar “Minha alma glorifi ca 
o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador”, pois 
manifestou a sua graça em todo o período em que estive-
mos nas comunidades desta cidade querida, nas piedosas 
celebrações, na comunhão eucarística, junto aos jovens, na 

convivência com as Irmãs das diversas casas, no acolhimen-
to, na simplicidade e no fervor do povo piraiense, refl etiu-se 
no rosto do próprio Cristo.

Louvo e agradeço a Deus e à Congregação por nos 
proporcionar a riqueza de ser Igreja, vivendo momentos de 
fé e principalmente por podermos, juntas a Ir. Ariana, dizer 
nosso Sim perene a Jesus. 

Ir. Tania Aparecida 
Botucatu/SP
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Primeira Profissão Ir. Jéssica
“Porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça 

claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós”. (2 Cor 4,7)

É com imensa alegria e profunda gratidão que louvo 
o Senhor pelo dom da vocação à Vida Consagrada Marcelina.

Após alguns anos de caminhada, unida Aquele que 
amo e atenta a sua voz que me impele a “Avançar para águas 
mais profundas” (Lc 5,4), foi crescendo e intensifi cando em 
meu coração o desejo de “ser toda de Deus”, de segui-Lo 
como Religiosa Marcelina, servindo-O nos meus irmãos e 
irmãs.

E como Maria, exclamo: “A minha alma engran-
dece o Senhor, porque Ele olhou para a pequenez de sua 
serva”. Sinto-me como o pequeno e simples vaso de barro, 
singelo, fraco, porém o que trago dentro é um grande te-
souro e, como diz a Palavra de Deus, “O Reino dos céus é 
também semelhante a um tesouro escondido num campo. 
Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio 
de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele 
campo” (Mt 13,44). Eu encontrei esse tesouro, o vazio que 
em mim existia foi preenchido pelo profundo amor de Deus.

Enfi m, chegou o dia tão esperado, tão rezado e 
vivido. Coloquei minha vida nas mãos de Deus e em oração 
fi z memória dos passos que juntos demos, o Amado e eu, 

quando respondi: “Vós me chamastes, aqui estou, Senhor”. 
Um “SIM”, que se renova todos dias em cada Comunhão e 
na oferta diária a toda a humanidade. 

Celebrar esse dom, com minha família, minha famí-
lia religiosa, amigos e todo o povo de Deus, foi uma grande 
bênção, um presente que o Senhor me concedeu. Olhar para 
a assembleia e ver aquelas pessoas simples, humildes que 
me apoiaram, me ampararam com as orações e com muito 
carinho. E que todos, juntos comigo, celebravam as mara-
vilhas que o Senhor se digna a realizar. Com minha lâmpada 
acesa e o meu coração unido ao Senhor exclamo: “Eu sou do 
meu Amado e o meu Amado é meu!” (Ct 6,3)

Por tudo dou graças a Deus! E nessa alegria, 

nessa aliança de amor com Aquele que amo, com imensa 
gratidão, louvo e bendigo ao Senhor, a minha família, es-
pecialmente meus pais, minha irmã e o pequeno Miguel, às 
Irmãs que com muito carinho e paciência foram acrescen-
tando óleo em minha lamparina, aos amigos que são anjos, 

que me acompanharam em todos os momentos.  A todos o 
meu muito obrigada.

Peço que continuem rezando por mim, para que 
eu mantenha os olhos fi xos em Deus, enchendo o céu com 
louvor e a terra com amor.

Não quero ter certeza de nada meu Senhor! 
Saber que tudo sabes me acalma o coração. 
E basta-me a certeza do teu eterno amor, 
estar sempre a teu lado, tua mão na minha mão!

Ir. Jéssica Bezerra de Castro
São Paulo/SP
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Inauguração do Pensionato
Santa Marcelina em Cascavel-PR

A migração dos jovens interpela a ação da Igreja. 
Como acolher esses jovens que saem de suas casas, luga-
res seguros e chegam à cidade ainda desconhecida? Este 
primeiro impacto de ruptura costuma ser difícil: sente-se 
a solidão, a saudade da família, a angústia para fi rmar a 
própria identidade diante do novo que lhes é apresentado. 
Em muitos casos, a relação com os professores são raras e 
os estudantes encontram-se desprovidos de orientação pe-
rante os problemas que os ultrapassam. Um primeiro passo 
à missão da Igreja é proporcionar a acolhida, um lugar onde 
possam sentir apoio e uma oportunidade para se construir 

novos laços de amizade que ajudem a conhecer ambientes 
saudáveis, oportunizando uma rede de solidariedade neste 
novo meio que passarão a conviver, possibilitando aos pais 
certa tranquilidade e um ponto para contato. 

O Documento de Aparecida, quando fala das pes-
soas em constante mobilidade expressa que “a Igreja, como 
Mãe, deve sentir-se como Igreja sem fronteiras, Igreja fa-
miliar, atenta ao fenômeno crescente da mobilidade humana 
em seus diversos setores” (DAp, 412).

No início do novo milênio o Papa João Paulo II, em 
sua carta apostólica Novo Milênio Ineunte, nos convocava a 

O urgente desa� o de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação 
de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento 

sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. (n.13)
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avançar para águas mais profundas e lançar as redes para 
pesca. E através do então Arcebispo de Cascavel, Dom Lúcio 
Ignácio Baumgaertner, as Irmãs Marcelinas são convidadas 
a assessorar a Pastoral Universitária. Nesse campo de mis-
são do mundo acadêmico, percebemos grandes desafi os a 
serem superados e um deles foi o da escuta e da acolhida 
da juventude que por estarem longe da própria família vivem 
em situação de risco. 

Crescia no coração um sonho, um anseio, de aco-
lher e proporcionar para a juventude universitária um am-
biente familiar e cristão. 

O sonho se torna realidade. Não se pode co-
locar limites nos nossos sonhos, nem deter a força que 
move nosso coração no desejo de construir um mundo 
melhor. Nossa paixão educativa não nos deixa inertes 
diante dos apelos e necessidades urgentes de nossa ju-
ventude. Imbuídas do espírito do nosso Fundador, o Be-
ato Luigi Biraghi, que desejava suas Marcelinas sempre 
no meio da juventude, lançamo-nos em mais um proje-
to apostólico, respondendo aos sinais do nosso tempo, 
sendo presença PRESENTE numa sociedade tão carente 
de valores e princípios sólidos. 

Desponta, na terra vermelha do oeste do Paraná, 
o Pensionato Santa Marcelina, com o objetivo de acolher as 
jovens universitárias provenientes dos mais diversos luga-
res do nosso país. O Pensionato Santa Marcelina em Casca-
vel marcou a história do 2º centenário da missão Marcelina 

no Brasil. Na fi delidade ao Carisma Marcelino, seguimos as 
palavras de nosso fundador o Beato Luigi Biraghi: “Ao fundar 
esta família religiosa, eu lhes garanto que não tive outra in-
tensão a não ser reuni-las e oferecer-lhes um meio de san-
tifi cação, pois o importante para mim é reunir jovens que se 
tornem santas”. Com estas palavras queremos continuar a 
missão Marcelina para que aqui se edifi que uma comunidade 
cristã e apostólica e que tudo seja para maior glória de Deus 
e o bem do próximo. 

No dia 22 de fevereiro, Ir. Rumilda Cesca Longo, 
o Conselho Regional com Irmãs representantes de todas as 
casas Marcelinas do Brasil, Ir. Marimena Pedone que veio 
em nome da Madre Maria Angela Agostoni, em comunhão 
com todo o Instituto, fi zeram-se presentes e participaram 
da inauguração do Pensionato Santa Marcelina, com as bên-
çãos de Deus e a presença do Arcebispo de Cascavel, Dom 
Mauro Aparecido dos Santos, que presidiu a Santa Missa, 
concluindo as festividades dos 90 anos da manifestação de 
Nossa Senhora do Divino Pranto.

“Rendei graças, sem cessar e por todas as coi-
sas, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo!” 
Efésios 5,2.      

Ir. Lourdes Zanini e 
Ir. Anelise Diva Bettio 

Cascavel /PR
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Peregrinação a Lourdes e as 
maravilhas de nossa Congregação

Tudo é graça, tudo é bênção”.

Falar, relatar a experiência pela qual pude vivenciar 
nessa peregrinação é muito difícil, pois não há palavras que 
possam descrever ou transmitir tal experiência com toda 
fi delidade. Foram dias e momentos únicos onde pude ver, 
rezar e vivenciar as riquezas de nossa fé, de nossa religião e 
de nossa Congregação. Foi como experienciar um pedacinho 
do céu aqui na terra.

Lourdes... quantas manifestações de fé e piedade. 
Uma verdadeira apoteose do Espírito Santo. Como era lindo 
e encantador rezar e contemplar milhares de pessoas uni-
das na mesma fé, louvando, pedindo bênçãos em diversos 
idiomas. Um lugar que transmite paz, interioridade, busca do 
Sagrado. Foi, como diz a Sagrada Escritura, “todos ouviam e 
entendiam na sua própria língua” (Atos 2, 8).

Nossas coisas, nossa vida, nossa história… Quan-
ta riqueza! Um verdadeiro reavivamento da pertença e amor 
à nossa querida Congregação, pois só amamos verdadeira-
mente aquilo que conhecemos. 

Portanto, à Congregação o meu muitíssimo obri-
gada pela oportunidade.

Que Deus plenifi que e retribua a cada Irmã que 
se desdobrou em uma, duas, três… para me substituir e 
favorecer este momento único de minha vida.

A Deus, o louvor e a adoração.

Ir. Geralda de O. Dos Santos
Muriaé/MG
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Peregrinação a Lourdes
Tive a imensa alegria de participar da peregri-

nação a Lourdes e Itália com o grupo de Irmãs da minha 
Congregação. Todas nós sabemos que visitar esses lu-
gares santos é um privilégio de poucos cristãos. Mas 
dessa vez fui agraciada pelo carinho de Deus e de Nossa 
Senhora. 

O Santuário de Lourdes é um lugar maravilhoso 
para quem quer renovar a fé e sabemos que todos podem 
obter as graças de Lourdes de qualquer parte do mundo.  
Pude sentir que, realmente, se fala do amor e da compai-
xão de Deus ao ver tantas pessoas doentes acompanhando 
as procissões em suas cadeiras de rodas e nas celebra-
ções da missa. Multidão de fi éis podia ser vista, de todas 
as parte do mundo, visitando a gruta das aparições. Quan-
ta devoção e fé! Quantos agradecimentos! Não saberei ex-
plicar os sentimentos vivenciados ali. Foi uma experiência 
única, que nunca tinha experimentado. 

Partindo da França para Milão, senti muita emo-
ção no meu coração e, ao mesmo tempo, tinha muitas ex-
pectativas para conhecer o Berço da Congregação que, 
até agora, só conhecia pela história e pelos livros. Tive 
agora a grande oportunidade de ver concretamente. Ao 
chegar em Milão, visitamos a Basílica de  Santo Ambrósio, 
túmulo de Santa Marcelina, a Biblioteca    Ambrosiana e 
outras  Basílicas. Conhecemos a casa Madre, onde fomos 
recebidas pelas Irmãs com muito carinho. 

Finalmente, um dos lugares mais esperados, 
Cernusco  Sul Naviglio, em Milão, onde Nossa Senhora do 
Divino Pranto apareceu a Ir. Elisabetta. Fiquei muito emo-
cionada quando cheguei à capelinha, onde reinava um si-
lêncio profundo. Participamos, ali, da Santa Missa. Parecia 
um sonho estar naquele local santo, onde tantas graças e 
bênçãos  aconteceram e que, até hoje, continua  aconte-
cendo. Conhecemos a casa Biraghi, a Igreja Santa Maria  
Assunta, Nossa Senhora das Dores na qual Biraghi teve a 
inspiração de fundar a Congregação.

Partimos para  Florença, onde conhecemos  o 
berço do Renascimento, muita cultura e arte. Lugar ma-
ravilhoso! 

Assis, simplesmente maravilhoso e mais um so-
nho realizado. Não teria palavras para expressar a minha 
experiência de estar ali vivendo um pouco dessa magnífi ca 
história da nossa fé cristã. 

Finalizando a peregrinação, conhecemos a cidade 
do Vaticano, a Roma Antiga e várias Igrejas. Participamos 
da Santa Missa e em seguida recebemos a Benção Geral 
com  Sua Santidade o Papa Francisco, na Praça de São 
Pedro.  

Concluindo esse pequeno relato, só tenho a agra-
decer, primeiramente a Deus e à Congregação por esse  
grande presente espiritual e cultural. Talvez não consegui 
expressar realmente o que vivi, mas o meu coração não 
esquecerá a riqueza desses dias agraciados.

Meu agradecimento pela oportunidade.     

Ir.Maria Isabel Gonçalves Lins
Muriaé/MG
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A Peregrinação foi uma benção, um carinho de Deus e da 
Congregação para conosco. 
Que Nossa Senhora  nos ajude a testemunhar, em 
nosso cotidiano, a alegria de experimentar sua presença 
em Lourdes e em Cernusco.  

 
           Ir Lidia Tabor 

Rio de Janeito/RJ

Obrigada, meu Deus, pela Peregrinação. 
Obrigada Congregação querida, por este lindo presente. 
Que façamos tudo para nos tornamos santas testemunhando 
com alegria as maravilhas que o Senhor faz para nós.
                                        

Ir Nila Munaro 
Nossa Senhora do 

Divino Pranto - Itaquera/SP

Sem dúvidas foi o Senhor que 
nos escolheu para participarmos da 
Peregrinação ao Santuário de Lourdes 
(França) e a algumas cidades da Itália. 

Em Lourdes, Maria Santís-
sima se faz presente em cada local do 
lindo Santuário. A fé das pessoas, inú-
meras pessoas enfermas e seus acom-
panhantes é impressionante; o terço 
luminoso todas as noites é pura emoção 
... É renovar-se nos braços da Mãe. 
Na noite do dia 24/04/15 nos unimos 
à Peregrinação das nossas co-irmãs 

“... Não fostes vós que me escolhestes, 
mas eu que vos escolhi...”

 Jo 15,16ª
foi um simples quarto de enfermaria. Os 
túmulos dos Fundadores, da Beata Ir.  
Marianna Sala e de Santa Marcelina, a 
Basílica de Santo Ambrosio, a Igreja de 
São Sátiro, o Duomo, Assis... Basílica da 
Santa Cruz, a Piazza Michelangelo,  as 
Basílicas de São Pedro, São Paulo, São 
João de Latrão, Santa Maria Maior,  o 
Coliseu, a Praça São Pedro onde tive-
mos a graça de receber a benção de Sua 
Santidade , o Papa Francisco. 

“O Senhor fez em ‘nós’ ma-
ravilhas, Santo é o seu nome” (Lc 1,46-
55).  Tantas graças o Senhor preparou 
para nós que, acredito eu, jamais es-
queceremos estes movimentos vividos e 
gravados em nossos corações.  

Por intercessão de Maria 
Santíssima, a Virgem do Divino Pranto 
e, de Santa Marcelina, sejamos fi éis ao 
Senhor!            

        
Ir Vânia Heloisa 

Betânia - Itaquera/SP  

européias, nossa Madre Maria Angela 
e alguns leigos. Após a Santa Missa de 
abertura ofi cial de nossa Peregrinação 
(Brasil/Europa), celebrada na cripta às 
21h, seguimos em procissão com velas 
acesas até a gruta de Massabiele para 
saudarmos e recebermos as bênçãos de 
Nossa Senhora de Lourdes.

Na Itália, ao chegarmos à 
Casa Madre... O reencontro tão dese-
jado com a mestra Ir. Giovanna Gerli. 
Sorrisos e lágrimas por estarmos, no-
vamente, abraçando a irmã que nos en-
sina, através do testemunho e das pala-
vras, a deixar Jesus ser o nosso Único. 
Em Cernusco, o encontro com nossas 
co-irmãs idosas e enfermas, foi momen-
to de família. Parecia que já nos tínha-
mos visto antes. Seus rostos serenos 
nos tocaram profundamente. A capela 
de Nossa Senhora do Divino Pranto é 
maravilhosa... Sentimos a presença de 
Maria nos acolhendo junto com Jesus. É 
indescritível nossa participação na San-
ta Missa na pequena capela que, um dia, 
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50 anos da chegada ao Brasil
50 anos de graças.

Deus nunca se deixa vencer em generosidade e 
nós damos o pouco que temos.   Deus não dá muito, dá 
muitíssimo em troca. Ele dá sem contar, sem medir nem 
calcular. Ele dá, porque é Amor e o amor tem necessidade 
de doar-se, para fazer feliz a pessoa amada.

Deus chama não uma só vez, mas Ele chama todos 
os dias, todas as horas. Chama cada um(a) pelo seu nome. 
Temos que ter ouvido atento à sua voz, ouvido de discípulo 
para saber discernir e entender que é o Mestre. No Evan-
gelho de Jo 21, 4-6, na pesca milagrosa os discípulos não 
reconheceram Jesus que, da praia, pergunta: “fi lhinhos, 
tendes alguma coisa para comer?” Responderam: “nada” 
e Jesus: “jogai a rede do lado direito da barca e achareis”. 
Os discípulos obedeceram e qual não foi o espanto em ver a 
rede cheia de grandes peixes. João então disse aos outros: 
é o Senhor.

O Senhor continua chamando ainda hoje. Ele con-
tinua falando aos nossos ouvidos, e nós? Qual a nossa res-
posta? Eu nunca pensei no Brasil, ou melhor, só sabia que 
numa terra longínqua chamada Brasil havia Irmãs Marce-
linas e mais nada. Após o noviciado iniciei os estudos de 
enfermagem. Numa tarde, 20 de maio de 1965, eu estava 
mergulhada nos livros; no dia seguinte teria prova de anato-
mia. Às 14 horas, a Madre Maria Elisa Zanchi chamou-me. 
Pensei que a doença do papai talvez tivesse se agravado, 
pois não estava bem de saúde.

Fui ter com a Madre. Ela disse-me: “Ontem estive 
em Roma, na Basílica de São Pedro, diante da estátua do 
grande pescador e pensei em você. Sabe, pensei em você e 
decidi enviar-te ao Brasil, irás com Irmã Giuseppina Raineri. 
Partirás dia 07 de junho, com a companhia aérea Alitália. 

Sairás de Milão, aeroporto Malpensa, com o avião Caravelle 
DC8, com escala em Roma.  Tens alguma coisa em contrá-
rio? Eu, não, Madre. Deus chama, eu vou. 

Urgia o tempo. Retirei a documentação da facul-
dade, pois não havia tempo hábil para fazer outra. Fui des-
pedir-me da família, fi quei com eles três dias. Preparei o 
necessário para a viagem. Dia 07 de junho de 1965, às 18 
horas, fui com Ir. Giuseppina ao aeroporto debaixo de uma 
chuva torrencial. O tempo fazia eco ao que se passava no 
meu interior.

Cheguei diretamente em Itaquera, São Paulo, no 
Hospital Santa Marcelina. Com o tempo, conforme a neces-
sidade fui transferida para outros lugares: Muriaé e Pirai do 
Sul. De volta para Itaquera, onde estou procurando desem-
penhar, da melhor forma possível, com entusiasmo e alegria 
a vontade de Deus, buscando reconhecê-lo em tudo e por 
tudo, mesmo nos mínimos detalhes.

Rendo graças a Deus, todos os dias, pela bela co-
munidade que Ele me deu, a cada Irmã pelo seu amor, seu 
carinho. Peço desculpas se, às vezes, não tenha correspon-
dido como merecem. A vocês povo de Deus, minha gratidão, 
meu reconhecimento pela ajuda que diretamente ou indire-
tamente me proporcionaram. 

Muito Obrigada!

 Ir. Giulia Moro
Betânia - Itaquera/SP
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Ouvi o barulho de 
teus passos... e te segui

Neste ano dedicado à Vida Consagrada, não basta 
se debruçar em refl exões sobre o “ser consagrada”. É pre-
ciso estar vigilante porque o Senhor passa, o Senhor chama. 
Passa delicadamente em nossos caminhos e o ruído dos seus 
passos ecoam aos nossos ouvidos, no nosso coração. Passos 
que aproximam, despertam o coração.  Interpelam. Passos 
que impulsionam para um amor maior, generoso, que conduz a 
viver cada momento da vida, fazendo deles um momento único 
de felicidade. Os passos do Senhor, às vezes, causam medo 
do imprevisível, do amanhã incerto; mas Ele insiste e nos con-
forta com a sua Palavra: “Reconhece, pois, que o Senhor, teu 
Deus, é verdadeiramente Deus, um Deus fi el, que guarda a 
sua aliança e a sua misericórdia até à milésima geração com 
aqueles que o amam e observam os seus mandamentos” (Dt 
7,9). “Não te assustes...porque tens o Senhor, teu Deus, no 
meio de ti, um Deus grande e temível” (Dt 7,21).

E, confi ante na presença d’Ele em minha vida, nos 
passos de Jesus coloquei os meus, para que a minha cami-
nhada vocacional Consagrada, tenha as marcas dos passos do 
Bom Mestre, e que a luz do seu olhar brilhe nos meus. “Se-
nhor, Tu és a luz dos olhos meus. Senhor, brilhe esta luz, nos 
passos meus, seguindo os teus”.  Isto não nos deixa imunes 
a toda sorte de desapontamento, mas, a cada passo dado, 
o coração arde no caminho como os discípulos de Emaús. O 
olhar, o amor, o chamado, o caminho... têm a misericórdia do 
Senhor. Ele olha com olhar misericordioso, faz o coração arder 
por um amor eterno e generoso, que afaga, liberta e chama 
a trilhar um caminho de graça, que se põe a serviço onde e 
como Ele quer.  Sim, o Senhor desperta o coração do discípulo 
“descalço”, capaz de entregar-se unicamente ao amor a Deus 
e ao próximo. 

Fazer estrada com o coração de discípulo, é deixar-
se conduzir por Jesus, por caminhos nunca andados e chegar 
ao fi nal da tarde, ao anoitecer da existência e cantar como o 
salmista: “É ele que salva tua vida e te coroa de bondade e 
de misericórdia (Sl 102,4). “É bom louvar o Senhor e cantar 
salmos ao vosso nome, ó Altíssimo; proclamar, de manhã, a 
vossa misericórdia, e, durante a noite a vossa fi delidade” (Sl 
91,2-3). Assim, como discípulo aprendiz, sigo o Semeador 
sem medo das vigílias longas e das madrugadas insones, sen-
tindo a brisa do Evangelho roçando a minha fronte e cantando 
ao Senhor o Salmo de Minha Vida.

Eu vos louvo, Senhor, eu vos exalto! Quero cantar 
sempre as vossas maravilhas!

Porque antes mesmo que eu existisse, vossa gra-
ça e bondade já me acompanhavam!

Quando fui formada no ventre de minha mãe, já 
senti o afago da vossa misericórdia,

Pois foi a vossa mão que organizou todas as célu-
las do meu ser.

Porque sois um Deus compassivo e carinhoso, 
sempre acompanhastes os meus passos,

Que se mantiveram fi rmes em vosso caminho.
Sinto que o vosso amor é para mim sem limites, 

vossa presença é luz que me guia.
Em todos os acontecimentos, percebo que estais 

presente, como uma Rocha, o Senhor me sustenta.
Senhor, quero fazer de minha vida uma eterna 

canção, e exaltar, com júbilo, vossa grandeza e poder!
Que os meus anos passem sob a vossa proteção, 

deixando marcas de sabedoria e bondade.
Vós sois o meu Senhor! E todos os dias, louvar-

vos-ei por vossas maravilhas! Amém!

Felizes todos aqueles que distribuem otimismo e 
esperança, como se estivesse repartindo o próprio coração. 

Ir. Fátima  Souza
Muriaé/MG
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Fim do Primeiro Semestre 
Corações com portas abertas!

Sintonizadas à voz de Luis Biraghi que aconselha-
va: “Levai os vossos alunos maiores para realidades sociais 
mais carentes.  Favorecei-lhes a oportunidade de experiên-
cias junto aos irmãos necessitados”, ao mesmo tempo que o 
Papa Francisco nos pede: “Ide, ide vós; saí de vossas casas 
e ide ao encontro dos irmãos...”, as marcelinas dos colégios 
brasileiros, acompanhadas por leigos sedentos de fazer o 
bem, afervoraram 45 jovens estudantes e lá se dirigiram. 

O que nos esperava era a Bahia, especifi camen-
te São Sebastião do Passé e Terra Nova, cidades onde as 
religiosas de Biraghi já dedicam seus dias de consagradas. 
Em São Sebastião, Ir. Aidê, Ir. Inês e Ir. Marcilene com seu 
entusiasmo contagiante nos acolheram. Em Terra Nova, Ir. 
Alenita, Ir. Deuceli, Ir. Jesuína e Ir. Iraydes, festivamente 
abrirem as portas para nós. 

De 14 a 21 de julho, os alunos missionários tro-
caram seu aconchegante e abastado lar pelo ambiente de 
simplicidade, em terras de missão. E, após um carinhoso 
“Oh, de casa”, portas se abriam e as diferenças se des-
faziam. Um só povo – fi lhos de Deus – se formava. Ali, o 
sorriso, o abraço, o docinho e o terço oferecidos pelos 
nossos alunos, a partilha da Palavra, o ouvido atento aos 
desabafos, a oração fervorosa e emocionada, recebiam va-
lor imenso.

Sabíamos que levávamos gestos fraternos. Po-

rém, saíamos mais enriquecidos do que quando entravamos 
em cada uma daquelas casas de famílias preferidas por Je-
sus, onde o gatinho de estimação, o cão fi el, os avós, os 
pais, e os fi lhinhos envergonhados formavam uma só co-
munidade bem unida, que se entendia pelo simples olhar. E 
aprendíamos muito. E o coração se afeiçoava. E a despedida 
já nos dizia saudades.

Nossos jovens nos surpreendiam a cada dia que 
passava, pela generosidade, união, disponibilidade e colabo-
ração mútua, não só nas visitas das casas como também 
na realização de criatividades e atraentes ofi cinas em salas 
de aula. Só pode ter sido o amor cristão para fortalecer 
nossos jovens que, em intensa programação, mostravam-se 
tão fortes, dóceis e incansáveis. 

E nós concluímos: razão tem o Papa Francisco ao 
afi rmar que o jovem de hoje deve assumir o protagonismo na 
Igreja e na sociedade. Realmente, eles têm muito a oferecer 
pelo menos favorecido.

Foi um tempo de graça, de crescimento e de se-
meadura. Louvado seja Deus que seleciona, chama, capacita 
e envia seus fi lhos à missão! Que venha a próxima oportuni-
dade de envio...!

Ir. Wirte Terezinha Grando 
Belo Horizonte/BH
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CLAMAR – RIO 
15 ANOS DA MISSÃO DE AMOR E APOSTOLADO FECUNDO A SERVIÇO DO EVANGELHO 

ANUNCIANDO JESUS PARA QUE SEJA MAIS  DESEJADO - PROCURADO - AMADO 

Neste ano de 2015, nossa Família Marcelina CLA-
MAR (Comunidade de Leigos e Apóstolos Marcelinos) – RIO 
celebra seus 15 anos de vida a serviço da Evangelização 
dos alunos e das Famílias de nossa Comunidade Educativa. 
Essa caminhada, ao longo dos anos, foi solidifi cando a vida 
de oração, formação, vivência sacramental, amor, doação e 
partilha dos Leigos Marcelinos e suas Famílias. Foram ricas 
as experiências que tivemos nesses 15 anos, conduzidos 
pela nossa animadora Ir. Otília Tecla Miozzo e nossos pas-
tores que por aqui passam, sempre nos orientando nesta 
caminhada de Fé e obediência à Igreja de Cristo.

Diante dos desafi os do nosso tempo, deve a Família 
Marcelina, convicta desses projetos de vida e missão, procu-
rar desenvolver a formação de seus membros, em níveis de 
decisão, para que possam empregar esforços na evangeliza-
ção de uma sociedade na qual estamos inseridos e nela somos 
chamados a ser presença de Cristo. “Eis a grande vocação e 
missão do Leigo: santifi car-se no meio do mundo”.

Há tempos, essa missão leiga vem sendo suscita-
da no coração de nossa grande animadora Ir. Tecla. Éramos 

 Saudação e Paz a toda querida Família Marcelina!

um pequenino grupo de pais de alunos e amigos, que desde 
2000, nos reuníamos semanalmente para a partilha da Pa-
lavra de Deus e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Em 2007, por razão do Encontro Nacional de lei-
gos que ocorreu no Rio de Janeiro, começamos a nos orga-
nizar como tal, incentivados pela nossa amiga e Coordena-
dora da Comunidade Religiosa, Ir. Eunice Ageiar que nunca 
deixou que esmorecesse em nosso coração esse ardor de 
vivermos infl amados pelo Carisma Marcelino e o “espírito de 
família”, a nós legado pelo Beato Luigi Biraghi. 

Do Congresso até os dias de hoje, somos um gru-
po entusiasta, unidos pela vida de oração, intimamente li-
gados à Missão evangelizadora da Igreja e da Congregação. 

A partir deste pensamento comum, experien-
ciamos que, a vida fraterna em comunidade gera e ali-
menta atitudes de apoio mútuo, reconciliação, solidarie-
dade e compromisso. Pela partilha dos dons e dos bens, 
vivida em comunidade e posta a serviço na missão, é 
possível experimentar e testemunhar o valor evangélico 
que nos ajuda a seguir a Cristo.
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ESTRUTURA FUNCIONAL 
DO GRUPO DO CLAMAR 

- Uma agenda semanal com duração de 4 horas que inclui 
oração, meditações, partilhas e estudos, assim distribu-
ídos: 

- Liturgia das Horas que cada leigo reza individualmente 
em suas casas, trabalhos, e nas quartas – feiras, assidu-
amente rezamos comunitariamente. 

- Atualização constante sobre os documentos da Igreja
- Meditações mensais feitas pelos Bispos e Sacerdotes 

que acompanham nosso grupo com Missas, atendimen-
to do Sacramento da Confi ssão e direção espiritual para 
aqueles que desejarem. 

- Em todas as quartas – feiras, realizamos a celebração da 
Palavra com meditações feitas por João Carlos Rodrigues 
Junior (Leigo Marcelino e coordenador de Pastoral). Ao 
fi nal, temos a distribuição da sagrada Comunhão feita por 
Irmã Tecla.

- Refl exões sobre os Documentos da Congregação de um 
modo geral (livros e refl exões que foram sendo enviadas e 
compostas por diversas Irmãs).

- Estudos sobre a Missão dos Leigos, Liturgia e Sacra-
mentos e a Regra de Vida.

- Retiro anual, com pregadores externos abordando temas 
como: vínculos afetivos e familiares – A Fé – Nossa San-
tifi cação no mundo – A importância da vida de Oração - O 
Sentido Cristão da vida e do compromisso batismal e ou-
tros. 

- Desde o ano de 2014 iniciamos o estudo da LECTIO DIVI-
NA, direcionada por Dom Roberto Lopes, nas residências 
dos Leigos Marcelinos, com a presença de nossa Irmã 
animadora, juntamente com as noites de formação com 
a Catequese Familiar orientadas pelo Reitor do Seminário 
Propedêutico Pe. Leandro Lenin.

Por tantos motivos e pela linda Missão Leiga Mar-
celina dentro da Congregação e a serviço da Igreja e das 
Famílias, como um rico e abençoado Apostolado juntamente 
com nossas Irmãs, conforme nos disse nossa Madre Ângela 
em seu último encontro conosco no Rio de Janeiro, com 
palavras de ânimo e encorajamento, não poderíamos deixar 
de convidar e contar com a presença de todos para as nos-
sas Celebrações de Ação de Graças, juntamente com nossa 
Madre Geral e nossa Delegada Ir. Rumilda. 

PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA 
DOS 15 ANOS DO CLAMAR

Dia 15/09 – 3ª FEIRA – Dia de Nossa Senhora das Dores
19h30min – Missa Solene com a participação do Coral dos 

alunos e Coroação de Nossa Senhora do Divino Pranto.
DIA 19/09 – SÁBADO
16h – MISSA SOLENE DOS 15 ANOS DO CLAMAR – RIO, 

PRESIDIDA POR DOM ROBERTO LOPES
Dia 23/09 – 4ª FEIRA
7h – Missa do CLAMAR com a meditação do ofício de Nossa 

Senhora e partilha

João Carlos Rodrigues Junior 
Leigo Marcelino

Rio de Janeiro/RJ
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Missão da Juventude Marcelina
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ E TERRA NOVA – BAHIA – 14 A 21 DE JULHO DE 2015

O Ano da Vida Consagrada que nos prepara para 
a grande abertura do Ano da Misericórdia no dia 08/12, 
foi marcado no encerramento deste semestre escolar, por 
uma linda Missão de Amor e rica experiência de um traba-
lho humanitário realizado pelos nossos Alunos, Ex - alunos, 
Irmãs, Pais, Professores e Leigos Marcelinos,  em mais uma 
Missão de Férias da Juventude Marcelina que aconteceu 
entre os dias 14 a 21 de Julho em nossas Obras Sócio 
-  Educativas de São Sebastião do Passé e Terra Nova – BA. 

Com a Temática da Missão “Eu Vim para Servir”, 
nossos agentes missionários, iluminados pela leitura e par-
tilha do livro “O Deus da Misericórdia”, do Papa Francisco, 
desenvolveram esse apostolado através de ricas experiên-
cias a partir do encontro com o outro, com a realidade e 
com Deus. Foram momentos de signifi cativos aprendizados 
individuais e coletivos que nos proporcionaram experiências 

humanas e enriquecedoras para nosso crescimento. 
Que a força dessa Missão possa fortalecer cada 

vez mais aqueles que foram chamados a serem missionários 
do Reino, a fi m de que não deixem a chama da alegria e 
o ardor missionário acabar, mas que mantenham a fé e a 
coragem de testemunhar como nos pede o Papa Francisco: 
“Eu peço a vocês que sejam revolucionários, que vão contra 
a corrente; sim, nisto peço que se rebelem; que se rebelem 
contra essa cultura do provisório que, no fundo, crê que 
vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que 
não são capazes de amar a verdade. Eu tenho confi ança em 
vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de “ir 
contra a corrente”. Tenham a coragem de ser felizes!”

João Carlos Rodrigues Junior 
Rio de Janeiro/RJ
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Aluno Breno Salgado 
Colégio Santa Marcelina – RJ

Vivemos em uma época em que o fi el não vai a 
igreja e sim a igreja vai ao fi el. Nós jovens devemos ser 
protagonistas, sair da nossa famosa zona de conforto, e 
mergulhar no real mundo ao nosso redor. O Papa Francisco 
diz aos jovens: “Através de vocês, entra o futuro no mundo. 
Também a vocês, eu peço para serem protagonistas desta 
mudança. Peço-lhes para serem construtores do mundo, 
trabalharem por um mundo melhor. Queridos jovens, por fa-
vor, não ‘olhem da sacada’ a vida, entrem nela. Jesus não 
fi cou na sacada, Ele mergulhou… “Não olhem da sacada’ a 
vida, mergulhem nela como fez Jesus”.

Essa missão Bahia nos mostrou quem realmente 
somos quem realmente é a vítima da sociedade, que nossos 
problemas são muito maiores que coisas prosaicas, e que 
devemos nos arriscar. Temos que explorar novos mundos, 
novas realidades, pois o conforto é bom, mas nos torna 

cômodos, e anula nosso poder transformador. Venho nova-
mente citar o Papa Francisco quando ele diz: “Não tenham 
medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as 
periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, 
mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos 
sintam o calor da Sua misericórdia e do Seu amor”.

O trabalho missionário não é uma ajuda somente 
ao próximo, mas você se ajuda e constrói seu caráter. En-
tramos em um processo de refl exão, em que refi namos em 
nossa vida aquilo que é o principal e o que é supérfl uo, isso 
foi bem mostrado em uma casa de uma senhora, que não 
sabia ler e viveu a vida toda no Sertão, mas sem instrução 
era uma sábia. Ela mesmo sendo muito, muito pobre dava 
tudo o que pediam a ela, comida e abrigo. Ela dizia: “Porque 
me apegar as coisas da vida? Se nós todos acabamos em pó 
né?(ria) Não podemos negar para o outro o que não preci-
samos porque no fi nal somos todos irmãos.”.

Essa senhora me fez ver qual o nosso papel no 
mundo e o encargo de cada um. Será que meu trabalho 

como fi lho tem sido adequado? Será que meu trabalho como 
aluno tem sido o meu melhor? Ou será que faço o que quero, 
quando quero… “porque sim”?.

Assim, essa experiência não é uma missão ou um 
trabalho humanitário e, sim, uma construção. Uma cons-
trução de identidade, moral, ética, humanitária, caritativa, 
compassiva e humilde. 

 Repetirei o enquanto puder...: “O que mais a hu-
manidade precisa, é de humanidade”.

Aluna Alice Ferreira Campos  
Colégio Santa Marcelina – BH

Este ano eu fui para a minha segunda Missão. Eu 
estava muito empolgada, já que minha primeira Missão tinha 
sido ótima e  agora que já sabia o que fazer e como lidar com 
diversas situações. Conheci novas pessoas, que me ajuda-
ram e acolheram, refl eti sobre minhas ações, pensei no meu 
futuro, afi nal a cada decisão feita, eu o altero e conheço 
mais a mim mesma. Ajudar ao próximo e trabalhar em con-
junto de pessoas que também querem ajudar o próximo de 
maneira 100% é muito bom. Conhecemos o lado mais puro, 
onde não nos importamos com as diferenças e sim, só nos 
importamos em sermos mais parecidos. É sempre positiva 
essa jornada missionária que é cheia de lembranças e senti-
mentos, que são apenas proporcionados com estas pessoas 
maravilhosas e Deus. Agradeço muito a oportunidade, que 
poucos têm, e agradeço muito também todos que tornaram 
isso possível! Viva a Missão 2015!

Ex Aluno – Rafael Gouveia 
Colégio Santa Marcelina – RJ

 A missão Bahia foi mais uma forma que o Colégio 
Santa Marcelina concedeu para viver a minha fé. 

Antes de partir em direção à Bahia, preparando 
uma oração da manhã, me deparei com a seguinte passa-
gem bíblica que foi a minha inspiração para toda missão: 
“Por que vocês me chamam: ‘Senhor, Senhor!’ e não fa-
zem o que eu digo?” (Lc 6, 46). Esse pequeno versículo me 
mostrou o quanto é necessário que eu esteja em constante 
missão, botando em prática atitudes concretas de nossa fé 
principalmente aos que mais precisam, assim como Jesus 
nos ensina e nos pede.

Sendo assim, participei da minha segunda missão, 
a primeira em 2009 e agora em 2015, e pude perceber o 
quão especial é cada uma com suas particularidades, com as 
diferentes pessoas que encontrei e convivi ao longo da se-
mana. Nessa missão em especial percebi o quão importante 
é poder doar-me ao outro, o quão importante é poder des-
frutar o tempo no convívio com pessoas que não conhecia. 
Em um lugar onde falta tudo, percebi o quão importante é se 
fazer presente e poder levar um pouco mais de humanidade 
para as pessoas. 
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Saber ouvir sonhos, angústias, preocupações e 

felicidades pode parecer algo simples, mas é de grande im-
portância para aqueles que visitamos. Rezar pelas famílias 
e brincar com as crianças também foram formas importan-
tíssimas que fi zeram da missão um momento especial para 
mim. Eu fui à Bahia com a intenção de poder fazer alguma 
coisa pelas pessoas que lá estavam, porém elas também 
fi zeram muito, não só por mim, mas por todos que partici-
param. Pude me enriquecer com o sorriso de cada criança, 
com a prece de uma mãe preocupada com seu fi lho ou com 
a conversa de cada pessoa e assim aprender a valorizar o 
muito que tenho, a agradecer pela família que possuo e sa-
ber desfrutar melhor o meu tempo com as pessoas ao meu 
redor. Dessa forma, levamos mais humanidade para aqueles 
locais, mas também saímos de lá mais humanizados. 

Agradeço de coração a oportunidade proporciona-
da pelo Santa Marcelina e o acolhimento dado pelas irmãs 
de São Sebastião do Passé e de Terra Nova. Agradeço tam-
bém a Congregação Santa Marcelina por estimular e valori-
zar o trabalho missionário como esse, que forma caráter e 
deixa em quem o faz, alguém melhor para o mundo em que 
vive. Espero que outras missões aconteçam para que no-
vos ensinamentos possam ser aprendidos por todos. Espero 
também que o Carisma Marcelino seja sempre levado não só 
a essas comunidades no interior da Bahia, mas também em 
muitas outras comunidades pelo mundo.

Encerro com um trecho de uma fala do Papa Fran-
cisco para que busquemos sempre estar dispostos a fazer o 
bem: “A realidade pode mudar, o homem pode mudar. Pro-
curem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se 
acostumar com o mal e sim vencê-lo.” (Papa Francisco).

Muito obrigado pela oportunidade.

Aluna Maria Elisa Niemeyer 
Colégio Santa Marcelina  – RJ

Essa foi minha primeira missão, mas não é por isso 
somente que essa semana fi cará marcada em minha vida 
para sempre. Cada sorriso das pessoas que abriram suas 
portas para nós fez com que a missão se tornasse muito es-
pecial. Durante essa semana pode-se dizer que meu coração 
foi tocado e que voltei para casa pensando diferente, nós 
saímos de nossas casas, saímos de nossa zona de conforto 
para ver outra realidade. As pessoas que cruzaram nossos 
caminhos me mostraram que cada momento em nossa vida 
é crucial. 

Somente em ver o sorriso no rosto de cada crian-
ça e de cada adulto simplesmente por eu e os outros jovens 
estarmos lá por eles, já fez essa missão valer por comple-
to. Meu grupo se dividiu por um momento e era minha pri-
meira missão. Foi um susto no inicio, não sabia o que falar 
exatamente,  depois comecei a ver que não importava se 
era minha primeira missão, o importante é que eu estava 
ali, me doando para aquelas pessoas. Quando percebi que 
algumas pessoas só queriam ser ouvidas fi cou tudo mais 
fácil. Claro que alguns testemunhos foram de doer o cora-
ção, por exemplo, na primeira casa, escutei de uma mulher 
que seu fi lho de 4 anos sofria do coração. Escutar histórias 
como essas, fi zeram meu coração fi car apertado, mas ver 
o sorriso daquelas pessoas por estarmos lá rezando por 
elas, foi renovador. Ali não importavam mais os problemas e 
sim o momento. Na creche nós víamos a alegria e os olhos 
brilhando de cada criança; qualquer momento de irritação 
que tínhamos, era abatido pelo riso alegre de uma criança.

Sou grata de todo o meu coração por ter tido a 
oportunidade de participar desse projeto maravilhoso. Cada 
segundo passado lá foi especial e único, digamos que Deus 
conseguiu me tocar através dessa viagem.

Aluna Anna Brito 
Colégio Santa Marcelina  – BH

Eu sei que quase nunca apareço em redes sociais, 
e as pessoas sabem mais da minha vida por conta dos ou-
tros do que pela minha própria, mas essa é uma exceção.

No dia 14, semana passada, eu e mais 10 alunos 
do Santa Marcelina Belo Horizonte, acompanhados por nos-
sa professora Romilda, em pleno recesso escolar, saímos de 
Belo Horizonte e encaramos cerca de 3 a 4 horas de viagem 
de avião para participar da Missão Bahia. Essa missão é 
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um projeto entre as escolas da rede Marcelina de todo o 
Brasil e, a cada 2 anos, participantes das pastorais de cada 
colégio viajam para uma das sedes, que possua um projeto 
social na cidade em que se encontra. 

Sinceramente, eu nunca imaginei que eu faria tantos 
amigos em 7 dias. Eu nunca imaginei que fi caria tão feliz em 
“desperdiçar” as minhas férias indo para cidadezinhas pobres 
no interior da Bahia, para visitar casas, a pé, levando a Palavra 
de Deus. 

Foram cerca de 30 adolescentes, além dos profes-
sores e Irmãs,  ajeitando-se em salas de aula e tendo que acor-
dar cedo todos os dias e levar todos os pertences para outro 
lugar, pois as crianças ainda estavam em aulas. Foram 6 dias 
nos quais 24(aproximadamente) garotas dividiam dois chuvei-
ros. Foram dias de acordar sempre antes das 8 da manhã, e 
ter que se arrumar rapidamente, já que havia muito a se fazer. 
Foram dias nos quais dormimos doloridos, cheios de picadas de 
insetos, sem voz, arranhados e muito, MUITO cansados.

Mas, tudo isso valeu muito a pena. Eu acho que nun-
ca sorri tanto na minha vida. Imagine a sensação de chegar na 
missa e avistar um senhora que você visitou naquela manhã, 
que havia dito que não ia mais á Igreja por que as pernas já 
doíam muito, segurando o terço que você lhe deu de presente. 
Imagine como é saber que estava no lugar certo e na hora 
certa por quem precisava, mesmo que você só fosse descobrir 
isso depois. Imagine como é passar uma ou duas horas com 
turmas de crianças de 2, 3, 4 e 10 anos e, no fi nal do dia, 
elas voltarem para te dar um último abraço, pedir fotos e até 
o seu facebook por que você vai embora no dia seguinte e não 
voltará a vê-las.

Suamos, cansamos, doamo-nos  de corpo e alma 
para cada pessoa que encontramos lá, e fomos retribuídos 
com alegria, experiência e carinho. Tornamo-nos pessoas me-
lhores.

Eu falo de todo coração, para aqueles que continu-
am a ler: encontrem um projeto voluntário e se doem a ele. 
Busquem formas de ter contato com outras realidades e com 
outras pessoas. Aprendam a fazer o bem, como nós aprende-
mos. 

Eu realmente gostaria de marcar todos que partici-
param dessa maravilhosa experiência, mas foram muitas pes-
soas, então...

Pessoal do AMAR, dos outros colégios, Irmãs, eu 
agradeço muito por ter participado da missão com vocês. Foi 
ótimo conhecer a todos, ter guardado lembranças e me torna-
do alguém melhor. E que venha o EJOM e as próximas missões! 

Aluna Elisa Garza 
Colégio Santa Marcelina  – RJ 

Para alguns missionários era a segunda missão, 
porém para outros era a primeira. Foi a minha primeira mis-
são, não sabia muito bem como iria ser, mas tudo tem sua 
primeira vez, embarquei nessa jornada com tudo e com mui-

ta Fé de que tudo iria dar certo.
Chegou então o dia da viajem para a Bahia, no 

mesmo dia conheci pessoas maravilhosas e extremamen-
te especiais que nunca irei esquecer. Para essa missão 
se juntaram alunos Marcelinos de diferentes cantos do 
Brasil, cada um tinha sua  cultura e seu costume, porém, 
tínhamos o mesmo ideal, estávamos ali para ajudar e aco-
lher o próximo. Um único ideal nos uniu e nos tornamos 
parte de uma só família. Unidos nos completamos.

E então começou o nosso primeiro dia como mis-
sionários, tanto para quem já tinha tido essa experiência, 
quanto para os novos missionários, todos estávamos an-
siosos. Mas no fi nal tudo dava certo. Quando tínhamos 
atividades com as crianças, ao vermos o brilho no olhar de 
cada uma e ver o sorriso sincero que cada uma expressa-
va, valia por toda a exaustão e a dor nos pés, pintar o ros-
to das crianças, brincar com massinha, desenhar com eles 
e brincar de bola. Tudo isso nos causou extrema alegria. 

Foi uma experiência inexplicável,  difícil  de des-
crever em poucas palavras. Essa missão mudou minha for-
ma de ver o mundo. Creio que cada um de nós não somos 
mais os mesmos de antes. Mudamos nossos objetivos e 
ideais. Somos o futuro e vamos guiá-lo da melhor forma 
possível. Tudo que vivemos estará sempre guardado na 
memória e no coração de cada um. A vida é formada de 
momentos, e são esses momentos que devemos guardar e 
levar para toda a vida. 

Agradeço a todos, obrigada por cada abraço sin-
cero e cada sorriso. Tudo que vivemos foi muito especial. 
A missão acabou, mas é apenas o começo de uma longa 
história.

Agradeço, em nome de todos, aos colaboradores 
e às Irmãs Marcelinas que, como sempre, foram extrema-
mente acolhedores e atenciosos, e deram  tudo de si para 
que a Missão Bahia 2015 desse certo. 

Obrigada,  primeiramente a Deus que nos esco-
lheu para fazer parte dessa linda missão. Que ele proteja, 
guie e dê força para que cada um de nós complete os nos-
sos objetivos. 
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Fazei isto em memória de mim
 ( Lc 22, 19 )

Ao chegar transferida para esta casa, deparei-me 
com um pensamento colocado na porta do quarto que ia ocu-
par: “Fazei isto em memória de mim”.

Desde então, passei a pensar que fosse um recado 
de Deus  nesta nova etapa de minha existência aqui em Brasí-
lia, Planalto Central, Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Penso que o “Fazei isto em memória de mim”, seja 
um convite para fazermos tudo em união com Jesus, evocan-
do sua passagem pela terra e executando o Projeto do PAI.

Passo a fazer as seguintes considerações. Ao dei-
tarmos à noite, repassamos na mente as ações do dia, nossas  
atitudes  diante de Deus e dos irmãos. Pedimos perdão de 
nossas faltas e fraquezas e nos colocamos nos braços do PAI 
em um sono reparador, depois de pedir a graça de sermos 
melhores no  dia que irá despontar. 

É Jesus que nos ordena: 
“Fazei isto em memória de mim”.
Ao ouvirmos o toque do despertador, é a voz do 

Senhor que nos chama para  caminhar de novo em meio aos 
trabalhos  que vamos assumir  com amor e fi delidade, a  vida 
que abraçamos em busca do Reino de Deus: o crescimento da 
Igreja, o bem de nossos irmãos e Irmãs, especialmente, nesta 
Congregação  onde a  Divina Providência  nos colocou. 

É Jesus que nos convida e diz no íntimo  da  alma: 
“Fazei isto em memória de Mim”. 
Ao entrarmos na capela para a Oração da Manhã e 

a Santa Missa, com Jesus, agradecemos  por estarmos vivos.  
Pedimos as  graças  necessárias  ao Pai para o dia que já  cla-
reou e para realizarmos  seu Projeto de amor  entregando-lhe 

tudo que temos. Então, podemos cantar  o  amor de Jesus  
que se oferece por nós em  cada  Missa celebrada: 

 ...“Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto 
e feliz deste dia.                      

Por  Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos 
ao Pai na alegria”. 

E, mais uma vez,  é Jesus que nos sussurra ao ou-
vido: 

“Fazei isto em Memória de Mim”.
Ao retomar nossos trabalhos,  segundo o dom que 

recebemos de Deus,  é com muito amor que devemos exe-
cutá-los. Tudo feito com entusiasmo, dedicação e alegria, faz 
crescer quem fez e benefi cia muita gente. O Evangelho diz 
que Jesus fez bem todas as coisas. Quando seguimos o Evan-
gelho, estamos colocando nas coisas o amor que recebemos 
de Deus. Onde Ele é glorifi cado, tudo desabrocha, cresce, dá 
fl ores e copiosos frutos. Quando isto acontece, realizamos a 
ordem que Jesus nos deu na noite memorável da Quinta-feira 
Santa: 

“Fazei isto em memória de mim”.    
Muitas vezes Jesus se retirava para rezar  na si-

nagoga e no horto das oliveiras onde passava longas horas 
em oração.  Vezes sem conta, temos necessidade de visitar 
Jesus Ressuscitado no Sacrário para apresentar-lhe nossos 
pequenos ou grandes problemas. Há situações que só Deus 
conhece.  Estar com Jesus é o mesmo que estar com o Pai. 

Pedindo a graça de aceitar e fazer só a vontade  
dele em união com Jesus, podemos dizer com muita Paz, den-
tro de nós mesmos: 

    “Fazei isto em memória de mim”. 
Ultimamente, nosso Papa Francisco insistiu sobre a 

prática da Fraternidade na Carta Apostólica às Pessoas Con-
sagradas. Lendo-a, veio-me à memória o trecho  de um hino 
que se cantava nas missas: 

“Todos saberão que sois meus discípulos, se vos 
amardes, se vos amardes uns aos outros.”

Pois bem! Só com amor fraterno, em espírito de 
Oração é que cumpriremos a ordem de Jesus: “Amai-vos uns 
aos outros”. 

“Fazei isto em memória de Mim”.   

Irmã Maria Conceição Silveira 
Brasília /DF     

Rogai por nós, Santa Marcelina, para que vivamos de misericórdia, 
porque, primeiro, foi usada de misericórdia para conosco. (n.9)
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Ser consagrada
Ser consagrada é ser participante do grande ban-

quete da Eucaristia.
É viver e conviver em comunidade no sentido que 

formamos uma grande família que partilha suas conquistas 
e derrotas, mas que se ampara para que todos caminhem. 

Ser consagrada é ser de Deus. Não é somente 
rezar pela humanidade, mas sentir suas dores, sofrer com o 
próximo.  Precisamos educar nossos corações para não ter 
reservas de lançar-se ao amor infi nito de Deus, olhando o 
outro sem apontar as suas diferenças, aceitando-as e aju-
dando-o a superar suas fragilidades. 

Ser consagrada é ser 
semeadora de esperança.

Na missão de ser uma consagrada, vejo na educa-
ção o impulso do saber compartilhar, esperar, promover, ter 
paciência, pois o ato de educar precisa do olhar com ternura 
para uma pessoa em processo de formação que carrega em 
si o joio e o trigo, mas que é preciso cautela em saber quan-
do arrancar o joio para que o trigo não fi que prejudicado. 

Esperar no sentido não de acomodação, mas de 
confi ança na providência divina que faz germinar as semen-
tes lançadas em todos os tipos de terrenos. Mesmo entre 
pedras, há sempre uma brecha às sementes do diálogo, da 
atenção, do carinho e do tempo dispensados para que as 
pessoas possam germinar. 

Ser consagrada é ter a certeza de que Jesus ca-
minha conosco, para que possamos fazer outros caminha-
rem com Ele. 

Amor absoluto
Jesus, quando me chamaste, falaste ao meu co-

ração que o Amor é mais forte que a morte, que cuidas de 
mim a cada instante, mesmo que eu atravesse por vales 
tenebrosos, ou esteja paralisada pelo medo, enfraquecida 
pelo cansaço, cuidas de mim, pois seu Amor é como o sol 

que ilumina e aquece, que todas as manhãs vem nos surpre-
ender com seu calor.

 Cuidas de mim, e demonstras teu afeto como o 
vento que toca minha pele, mas sabes o quanto pode agredi
-la ou acariciá-la. Assim como o vento retira das árvores as 
folhas secas e mortas, retiras de meu coração o desamor, 
a falta de paciência, o medo, realizas  o processo parecido 
com o que fazes com as folhas que caem no chão e que, no 
futuro, fertilizam a terra. Sejam esses sentimentos trans-
formados em alegria e esperança de dias melhores, em que 
realmente perceba o teu amor por mim.

Esse amor é como a rocha que não se deixa que-
brar. Ajuda-me a ser rocha fi rme em Ti, que eu possa alicer-
çar a minha vida em tua força. 

Diz-me ainda através de Sab 8,2 “Eu a amei e 
procurei desde minha juventude, esforcei-me por tê-la por 
esposa e me enamorei de seus encantos.” Realmente me 
demonstraste por meio do teu chamado o encanto de teu 
olhar profundo, comunicando ao meu coração, vem quero 
fazê-la feliz. Assim uma paz dominou meu coração e senti a 
certeza que era o caminho certo. 

Aqui estou, sua consagrada. 
Me escolheste sem valor
pois obra nova, novo vigor 
Queres em minha vida colocar
Pois o Espírito Santo está a me guiar. 
Renova Senhor o teu Espírito em mim
Renova Senhor a tua Palavra em mim
Marcelina sou, perfeita não.
Humilde, paciente quero ser, modela meu coração.

Ir. Tânia Aparecida Souza    
Botucatu/SP
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Renovatio Vitae 2015

No dia 13 de julho, iniciamos nossa Renovatio, 
com sentimento de alegria e de gratidão pelo dom da nossa 
consagração a Deus neste Instituto.

Nossa peregrinação interior teve início diante de 
Nossa Senhora das Dores, fazendo memória do despertar 
de nossa Congregação do coração Deus para o coração 
de nosso Fundador Beato Luigi Biraghi. Rezando diante da 
mesma imagem, sentimos a força da pequena semente que, 
lançada na terra, cresceu e chegou até nós, herdeiras e 
continuadoras deste carisma.

Diante de Nossa Senhora das Dores, relembra-
mos as palavras de Biraghi e pedimos à Virgem que nos 
iluminasse, socorresse, aconselhasse, fortalecesse. E rezá-
vamos... “e eis em nós um coração novo” e o desejo de uma 
renovada fi delidade à inspiração Deus.

Respirando os ares de Cernusco, caminhando nas 
pegadas de nossos Fundadores, experimentamos a alegria 
do encontro fraterno e da acolhida de nossas Irmãs, teste-
munhas vivas do nosso carisma.

Quanta emoção sentimos ao entrar, visitar, rezar 
neste solo tão sagrado para nós! Com o olhar voltado para 

“Minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu Espírito em Deus meu Salvador”

Nossa Senhora do Divino Pranto, rezamos pedindo a Ela que 
interceda por nós e por toda a Congregação, para que pos-
samos viver a mensagem que Ela nos trouxe.

Em cada comunidade que visitamos: Casa Madre, 
Cernusco, Soggiorno Biraghi, Quadronno, Roma, sentimos o 
espírito de pertença e de unidade que move a nossa Família 
Religiosa.

Enriquecidas com a espiritualidade de nossos Fun-
dadores e Protetores, partimos para Campora com nossas 
Irmãs italianas e mexicanas, iniciando a experiência do Pri-
meiro Encontro Internacional da Renovatio Vitae.

Ir. Elza Antoniazzi introduziu o nosso encontro fa-
zendo uma refl exão sobre 4 passagens bíblicas: A Criação, 
Abraão, Elias e o início do Evangelho de São Marcos. Ao 
refl etirmos, rezarmos e partilharmos os textos propostos, 
confi rmamos a certeza de que, após 9/10/11/12 anos de 
Profi ssão Perpétua, o Senhor jamais deixou faltar a sua bên-
ção em nossas vidas e reavivamos a graça de sermos cha-
madas e enviadas quais portadoras de bênção para aqueles 
que convivem conosco.

Com o objetivo de descobrir o Rosto de Cristo, 
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contemplamos algumas obras de arte e procuramos respon-
der às perguntas: 
- O que mais gostou e por quê? 
- Em que aspecto você se sentiu atingida?
- O que o seu relacionamento com Deus lhe sugere?
A qual Rosto de Deus seu relacionamento com Ele a re-
mete?
- Que imagem de crente deriva deste relacionamento?
- De que maneira o que você viu pode inspirar nossa 
vida pessoal, religiosa, comunitária e eclesial?

Nossas partilhas foram ricas de sentido e de de-
sejo de crescer em Deus. As trocas de refl exões e experi-
ências pessoais nos ajudaram a perceber a centralidade do 
Rosto de Cristo em nova vida cotidiana. 

Constatamos que a diversidade cultural e de lín-
gua não foram obstáculos para o nosso vivere insieme, pois 
o desejo de unidade e de acolhida do outro superava qual-
quer barreira de comunicação. Ao olharmos umas para as 
outras nos sentíamos parte de uma única família Marcelina.

Após uma semana de convivência, refl exão, oração 
e partilha em Campora, seguimos nossa peregrinação com 
destino à mística cidade de Assis. Foi um grande presente 
de Deus percorrermos os caminhos que São Francisco, San-
ta Clara e tantos santos nos deixaram.

Em cada Igreja, em cada rua, nas construções 
medievais, na encantadora natureza, podíamos sentir a pre-
sença de Deus e uma paz profunda. Ao contemplarmos, com 
olhar aguçado, aqueles lugares sagrados, entendemos com 
mais profundidade quem foi Francisco e a mensagem que ele 
deixou para o mundo. Sentimo-nos impelidas a viver com 
mais simplicidade e amar o AMOR que, como Francisco gri-
tava, não é amado.

Deixamos a tranquilidade de Assis e partimos para 
a movimentada Roma Eterna, terra de santos e pecadores, 
patrimônio artístico, cultural, religioso de tamanha grande-
za que nos deixou encantadas. Mais uma vez nossos pés 
tocaram solo sagrado. Através da arte sacra, das antigas 
ruinas e dos monumentos, revivemos a história de um povo, 
de uma religião, da nossa fé. Na verdade é a nossa história 
também.

De Roma para casa e de casa para a vida!
Faltam-nos palavras para descrevermos tudo o 

que vivemos nestes dias, mas podemos afi rmar que foi, de 
fato, uma renovação de nossas vidas, pois a peregrinação 
foi para dentro de nós. 

Os lugares, as pessoas, os encontros, as partilhas 
foram instrumentos preciosos que nos ajudaram em nosso 
encontro pessoal com o Senhor de nossas vidas.

Agradecemos imensamente pela oportunidade que 
a Congregação nos deu e, de modo particular, por acreditar 
em nós.

Pedimos ao Espírito Santo que nos conceda sabe-
doria e simplicidade para vivermos a nossa Renovatio cada 
dia, com alegria.

Por tudo, demos graças a Deus!

Ir. Luceni, 
Ir. Luciene, 
Ir. Maria Amélia, 
Ir. Patrícia e 
Ir. Vânia Maria
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LAUDATO SI’

“Laudato si’, mi’ Signore - Louvado sejas, meu Se-
nhor” cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cân-
tico, recorda-nos que a nossa casa comum se pode compa-
rar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora 
a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: “... Esta 
irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do 
uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colo-
cou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e 
dominadores autorizados a saqueá-la. A violência, que está 
no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos 
sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar 
e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abando-
nados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e de-
vastada, que está “gemendo em dores de parto” (Rm 8,22).

da ecologia integral, entendida como plena adesão ao pro-
jeto global de Deus criador o Evangelho da Criação e a sua 
restauração total em Cristo Jesus, ao qual tudo converge, 
mesmo que o caos, o vazio, a vaidade e o mal existencial 
tentem, depois de desfrutado e desfi gurado, destruí-lo.

É uma mensagem iluminada e plena daquela Sabe-
doria que só um coração de pobre abriga. Oferece a chave 
do resgate e da reconstrução da nossa humanidade e da 
ecologia integral. 

Ecologia abrangente e circular que reconduz o fi m 
ao Princípio e o princípio ao Fim. Envolve, como casa de todos, 
todos os seus aspectos: ambiental, econômico, social, cultu-
ral, político, espiritual, todos interligados em vista do Humano 
inscrito na realidade planetária, universal, cósmica, teológica, 
ou seja do “Amor que nos amou primeiro“ (1Jo 4,1).

Assim o Papa Francisco inicia sua carta encíclica 
LAUDATO SI’ sobre os cuidados da casa comum. Evidencia-
se aos meus olhos a analogia com a fi gura de Moisés diante 
da sarça ardente: descalço, para não pisar a terra sagrada, 
ouve o apelo de Deus presente no Fogo, sua Paixão Miseri-
cordiosa:”Eu vi muito bem o sofrimento do meu povo...ouvi 
seu clamor...desci para libertá-lo” (Ex 3, 7). O papa Francis-
co proclama do seu Horeb a mensagem apaixonada de Deus. 
Vislumbra o projeto sintetizando-o no ícone de Francisco de 
Assis, o místico da ecologia e desenrola  a partir desta fi -
gura, com total circularidade e plena abrangência a dialética 

Se me pedissem sugestão para dar um nome a 
este documento, eu o chamaria de CARTA MAGNA DA HU-
MANIZAÇÃO. Foi classifi cado como pertencente aos docu-
mentos sobre a Doutrina Social da Igreja. Não há dúvida de 
que se trata de um efeito da divina iluminação do Espírito 
sobre Aquela que é “Mãe e Mestra” e 

 “instrumento universal de salvação” (LG), mas 
seu valor e signifi cado mesmo para os não crentes se coloca 
no mesmo nível da Carta dos Direitos Humanos. Nunca se 
viu documento mais humano, totalizante e abrangente de 
ciências naturais e físicas, tecnológicas, econômicas, cultu-
rais, sociológicas, políticas e místicas, como este, que possa 
servir de suporte para planejamentos a curto e longo prazo, 
para a construção de um mundo novo e de uma humanidade 
nova, a serem elaborados e assumidos pelas pessoas em 
particular e pela sociedade como um todo.   

 
 Ir. Giuseppina Raineri

Betânia - Itaquera/SP 
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O mundo - cultura atual, a sociedade em que vive-
mos, e cada pessoa em sua singularidade - carece de reden-
ção. Tem necessidade de que alguém tome a dianteira e lhe 
proponha o caminho da reconciliação, que é condição da paz. 
Urge, mais do que nunca, bradar com força e suavidade as 
palavras do Senhor: “Deus amou tanto o mundo que enviou 
seu Filho... Não vim para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele” (Jo 3, 17).

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai”. 
Assim inicia o Papa Francisco a Bula de proclamação do Ju-
bileu Extraordinário da Misericórdia, publicada na vigília do II 
Domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia, em 11 de abril 
de 2015, que ele abrirá no cinquentenário do encerramento 
do Concílio Vaticano II, a 08 de dezembro de 2015, Solenida-
de da Imaculada Conceição.

Durante o Jubileu as leituras dos domingos do 
Tempo Comum serão tiradas do Evangelho de Lucas, cha-
mado “evangelho da misericórdia” e a quem Dante Alighieri 
defi ne como “tratador da mansidão de Cristo”. Os Jubileus 
ordinários celebrados até hoje são 26. O último foi em 2000. 
A tradição dos jubileus extraordinários remonta ao século 
XVI, e no último século foram em 1933, por Pio XI por oca-
sião do XIX centenário da Redenção, e em 1983, por S. João 
Paulo II por ocasião do 1950º da Redenção. O Ano Santo é 
sempre uma oportunidade para aprofundar a fé e viver o tes-
temunho cristão com renovado compromisso. Com o Jubileu 
da Misericórdia, o Papa Francisco põe no centro da atenção 
Deus misericordioso que convida todos a voltar para Ele.

A misericórdia é um tema muito apreciado pelo 
Papa Francisco, que como bispo escolheu o lema “miseran-
do atque elegendo”. Trata-se de uma citação de homilia de 
São Beda o Venerável, monge beneditino inglês do século VIII, 
sobre o chamado de Levi/ Mateus: “Jesus viu o publicano e, 
fi tando-o com sentimento de amor misericordioso, escolheu
-o e disse: Segue-me”.

Misericórdia em ato
No primeiro Ângelus de sua eleição, o Santo Pa-

dre dizia: “Sentir misericórdia: esta palavra muda tudo. É 
o melhor que podemos sentir: muda o mundo. Um pouco 
de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo” 
(17/03/2013).

Na sua mensagem para a Quaresma de 2015 disse 
novamente: “Como desejo que os lugares onde a Igreja se 
manifesta particularmente as nossas paróquias e as nossas 
comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do 
mar da indiferença”. Na Exortação apostólica Evangelii Gau-
dium, “misericórdia” aparece 31 vezes!

“Precisamos sempre contemplar o mistério da mise-
ricórdia”. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da 
nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela o mistério 
da Santíssima Trindade. Misericórdia: é o ato último e supre-
mo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei 
fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê 
com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. 
Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos 
abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, 
apesar da limitação do nosso pecado (n. 2).

A misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, 
mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o seu amor 
como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio 
fi lho até ao mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente 
caso para dizer que se trata de um amor «visceral». Provém 
do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de 
ternura e compaixão, de indulgência e perdão (n. 6). A ar-
quitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda 
a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com 
que se dirige aos crentes; no anúncio e testemunho que ofe-
rece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. 
A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor miseri-
cordioso e compassivo (n. 10). Misericordiosos como o Pai 
é, pois, o «lema» do Ano Santo (n. 14). É atitude que deve 
presidir as nossas relações na comunidade religiosa e fora 
dela. Purifi car o olhar e o coração no “vivere insieme” e em 
“espírito de família” como preconiza o Beato Biraghi. Mise-
ricórdia vivenciada que irradia até “o coração daqueles que 
vivem nas mais variadas periferias existenciais, que muitas 
vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática” (n. 
15), nas escolas, centros de saúde, obras sociais e para além 
delas. Que a “Mãe da Misericórdia”, pela doçura do seu olhar, 
nos acompanhe neste Ano Santo, para podermos todos nós 
redescobrir a alegria da ternura de Deus” (n. 24). 

Pe. Sancley Gondim 
Capelão da Sede Regional e da FASM 

São Paulo/SP
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INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

Rogai por nós, Santa Marcelina, para que creiamos que a misericórdia 
de Deus é um amor “visceral” que penetra o íntimo, como um 
sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, 

de indulgência e perdão. (n.6)

Missão Santa Marcelina - Porto Velho
Relatam nossos alunos

No período de 03/06 a 07/06, realizou-se a 
Missão Santa Marcelina Porto Velho, onde foram reali-
zados vários procedimentos cirúrgicos com o intuito de 
reduzir a fila de espera do SUS no Hospital Santa Mar-
celina da cidade de Porto Velho. A missão foi organizada 
pela Ir. Monique Bourget (Diretora Clínica do Hospital 
Santa Marcelina Itaquera em São Paulo – SP) e con-
tou com a presença de dois cirurgiões pediátricos, dois 
cirurgiões proctologistas e um anestesista (todos de 
São Paulo – SP), além de nove acadêmicos da Faculdade 
Santa Marcelina Itaquera (São Paulo – SP) de diferen-
tes períodos que realizaram juntos cinqüenta procedi-
mentos cirúrgicos nos quatro dias de missão. 

Após rápida visita para conhecimento das insta-
lações, iniciamos os trabalhos e oito cirurgias foram reali-
zadas.

No segundo dia (04/06), foram realizadas de-
zesseis cirurgias. No terceiro (05/06), dezoito. Foi o 
maior número realizado em um único dia de missão. No 
sábado, último dia de trabalho, foram oito cirurgias. 
Ao final dos trabalhos, totalizamos cinqüenta cirurgias, 
sendo dezoito cirurgias pediátricas e trinta e duas co-
lecistectomias, um recorde em missões realizadas pela 
Organização Santa Marcelina no Brasil. Ainda no mesmo 
dia, para confraternizar, nos foi oferecido um coquetel 
com música ao vivo na casa do Dr. Orlando, diretor clíni-
co do Hospital Santa Marcelina, Porto Velho.

Fomos muito bem recebidos por Ir. Lina e co-
nhecemos a dinâmica do hospital e o complexo inteiro, 
que além dos cem leitos e centro cirúrgico, possui plan-
tações de fitoterápicos com produção própria e “fábri-
ca” de órteses e próteses, que são produzidos para os 
pacientes exclusivos SUS do Hospital Santa Marcelina 
Porto Velho, que perderam seus membros em acidentes 
ou em doenças como a hanseníase. O hospital ainda con-
ta com ambulatório de oftalmologia.

Além da redução na fila de cirurgias a serem 

realizadas pelo hospital, a missão também foi de suma 
importância para nós, acadêmicos de Medicina, porque 
além do trabalho voluntário desempenhado por nós du-
rantes as cirurgias, nos foram agregados conhecimen-
tos gerais sobre cirurgias e anestesia. Os cirurgiões e 
o anestesista, além de estarem fazendo um trabalho so-
cial, nos ensinaram durante os procedimentos. 

Ao final, podemos dizer que a missão foi um su-
cesso e que foi um aprendizado para nós, acadêmicos de 
Medicina. Agradecemos a Ir. Monique Bourget por acre-
ditar em nós e nos dar a oportunidade de fazermos um 
trabalho voluntário e aos doutores Alexander, Eduardo, 
Priscila, Alexandre e José Carlos por nos ensinar tanto 
na área acadêmica, quanto como para vida.

Acadêmicos de Medicina da Faculdade Santa 
Marcelina Itaquera : Arthur Penna, Alice Titto, Ana 
Paula Hociko, Gabriela Lopes, Henrique Fiqueiredo, 
Jéssica Mocerino, Moniquelly Barbosa, Maysa Mo-
reira e Uara Buschermohle).

Texto: Arthur Nunes Moreira Penna 
(Acadêmico da FASM 3º Ano)

Itaquera/SP
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INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

Rogai por nós, Santa Marcelina, 
para que, com o olhar � xo em Jesus 

e no seu rosto misericordioso, 
possamos individuar o amor da 

Santíssima Trindade. (n.8)

Santa Marcelina Rondônia agradece
Queridos amigos e irmãos do Santa Marcelina de 

São Paulo.
Gostaríamos de agradecer e parabenizar por 

abraçarem esta causa, a MISSÃO SANTA MARCELINA-RO. 
Certamente sem a mobilização de profi ssionais e corações 
dedicados não teria sido este grande sucesso que foi, e sem 
a participação e contribuição de todos nem teria sido reali-
zado. Por esse motivo e por termos presenciado a felicidade 
tamanha dos pacientes que foram agraciados, fi ca aqui re-
gistrada a nossa imensa gratidão. “Eles podem não lembrar 
seu nome, mas jamais esquecerão sua bondade” (Dr. Bill 
Magee).

2ª Edição da Missão Santa Marcelina 
Rondônia (03/06/2015) 

De 03 a 06 de junho, no Hospital Santa Mar-
celina, foi realizado o projeto “Missão Santa Marcelina 
Rondônia”, ação humanitária que contou com a partici-
pação de profissionais médicos voluntários da Casa de 
Saúde Santa Marcelina de São Paulo, juntamente com 
09 acadêmicos da Faculdade de Medicina Santa Marce-
lina e equipes de Porto Velho, A proposta era realizar 
50 cirurgias em crianças e adultos em 4 dias do muti-
rão, organizados e motivados pela vibrante empolgação 
e dedicação da Dra. Irmã Monique Bourget , Irmã Lina 
e seu TIME.

No segundo dia do mutirão de cirurgias, 04 
de junho a humanização/entretenimento do atendimento 
ficou por conta dos setores de fisioterapia e psicologia. 
Com entusiasmo e alegria nossas profissionais visitaram 
vários leitos e foram presenteadas com esses lindos 
sorrisos.
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Que tipo de mundo queremos deixar 
a quem vai suceder-nos, às crianças 

que estão crescendo? Somos nós os 
primeiros interessados em deixar um 
planeta habitável para a humanidade 
que nos vai suceder. Trata-se de um 

drama para nós mesmos, porque 
isto chama em causa o significado 
da nossa passagem por esta terra. 

(n.160)


