Roma, 08 de dezembro de 2020
Solenidade da Imaculada Conceição de Maria
Prot. nº 184/2020
Estimada Ir. Maria Lélis da Silva, Superiora Provincial
Conselheiras, Irmãs e Formandas
Província Maria, Mãe dos Migrantes

«Eis
a serva
do Senhor!»
(Lc 1, 38)

Celebramos com júbilo a festa da Imaculada Conceição 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
fidelidade ao carisma scalabriniano.
Este ano, esta celebração se reveste de um significado ainda
maior, pois celebramos o ano jubilar da Congregação e com Maria
queremos cantar as maravilhas que Deus realiza em nós e através de
nós, no mundo da mobilidade humana, sobretudo, reconhecendo a
presença salvífica de Deus em nosso peregrinar como Congregação.
Segundo o Papa Francisco, “Maria não se perde em vários
raciocínios, não coloca obstáculos ao Senhor, mas com prontidão se
confia e abre espaço para a ação do Espírito Santo. Coloca
imediatamente à disposição de Deus todo o seu ser e sua história
pessoal, para que sejam a Palavra e a vontade de Deus a moldá-los e
levá-los à termo. Assim, correspondendo perfeitamente ao projeto
de Deus sobre ela, Maria torna-se a “toda bela”, a “toda santa”, mas
sem a menor sombra de envaidecimento. É uma obra-prima, mas
permanecendo humilde, pequena e pobre. Nela se reflete a beleza
de Deus que é amor, graça e dom de si”[1].
Hoje, de modo particular, dirijamos os nossos olhares a Maria,
que ao dar o seu ‘sim’ a Deus assume uma atitude de serviço, de
atenção às necessidades dos outros e assim a contemplamos quando
visita a sua prima Isabel, logo após a anunciação do Anjo. A Virgem
Maria, que teve pressa em levar a “alegre notícia” à sua prima Izabel e
com quem aprendemos a contemplar o rosto de Jesus Cristo, “pede
que empreendamos a cada dia, nova peregrinação em direção ao
outro - o irmão e a irmã da comunidade, o migrante, toda pessoa que
[1] Papa Francisco - Ângelus, 8/12/2019.

encontrarmos pelo caminho - para oferecer o Filho, migrante e missionário do Pai, morto
e ressuscitado por todos.” [2]
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. Damos graças
pela generosidade de cada uma, chamada a viver na gratuidade e no serviço ao Reino de
Deus, comprometidas com o caminhar de consolidação da reorganização interna na
Província, na integração e comunhão entre as Irmãs das Comunidades, numa atitude
permanente de discernimento e escuta interior, para responder aos apelos de Deus e aos
novos desafios que os sinais dos tempos nos apresentam.
Como mulheres consagradas, confiemo-nos a Maria, para que, como em Caná, nos
ajude a ouvir o que Jesus nos diz, para transformar a água de nossa cotidianidade no vinho
de uma nova fecundidade vocacional. Coloquemo-nos diante de Maria, nossa mãe de
caminho, suplicando-lhe que mantenha acesa em nós a luz da maravilha e da beleza da
centralidade de Jesus Cristo, nas alegrias e fatigas de cada dia”[3] e pela intercessão do
nosso fundador, o Bem-aventurado João Batista Scalabrini, dos nossos cofundadores, a
bem-aventurada Assunta Marchetti e o venerável Pe. José Marchetti, possamos renovar o
nosso “sim” cada dia e assim, caminhar com fé, sendo semeadoras de esperança profética
no mundo das migrações.
Em comunhão de preces, lhes desejamos uma feliz celebração!

Superiora geral, conselho e secretária geral

[2] Traditio Scalabriniana, 2005, pág., 09.
[3] Documento Final XIV Capítulo Geral pág. 9.

