J

oão Batista Scalabrini era
profundamente atraído por
Deus e de modo extraordinário
devoto da Eucaristia, soube
transformar a contemplação de Deus
numa intensa ação apostólica e
missionária, tornando-se tudo em
todos para anunciar o Evangelho.
A atividade pastoral de João Batista
Scalabrini foi bastante vasta:
realizou pessoalmente 5 visitas
pastorais às 365 paróquias da
diocese, muitas delas localizadas
longe e em situações de difícil
acesso, celebrou três Sínodos, um
deles dedicado ao culto eucarístico
para incentivar a adoração perpétua;
reorganizou os seminários, foi
infatigável na administração dos
sacramentos, na pregação e na
educação do povo ao amor ativo à
Igreja e ao Papa, no culto da
verdade, da unidade e da caridade.
Dedicou-se na assistência aos
doentes, na visita às famílias
empobrecidas e na generosidade ao
perdão.
Impressionado, desde o início do seu
episcopado, pelo desenrolar
dramático da emigração italiana,
Dom Scalabrini fez-se apóstolo dos
milhões de italianos que
abandonavam a própria pátria. Em
28/11/1887 fundou a Congregação
dos Missionários de São Carlos B.
Scalabrinianos, para a assistência
religiosa, moral, social e legal dos
emigrantes. Em 1889, criou um
movimento de leigos. E dizia:
“Leigos, também vós deveis ser
apóstolos.”

Em 1895 fundou, com esta mesma
finalidade, a Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo
Scalabrinianas. E afirmava: “Há
coisas que somente vós, ó queridas
Irmãs podeis conseguir. A obra dos
sacerdotes não seria completa sem a
vossa ajuda. Deus infundiu no
coração da mulher uma atração toda
particular com a qual exerce um
poder misterioso sobre a mente e os
corações. Confio, portanto, que
respondereis à graça de Deus que
vos chama a uma terra longínqua
para uma sublime missão.”

Oração
Pai bondoso, nós te agradecemos
pela vida de fé e pela obra do Bemaventurado João Batista Scalabrini
em favor dos Migrantes. Jesus
Peregrino, dá-nos um coração
acolhedor e faze-nos promotores da
fraternidade entre os povos.
Ó Espírito Santo, desperta em
nossos corações a vocação
missionária. Senhor, nosso Deus,
concede-nos, por intercessão do
Bem-aventurado João Batista
Scalabrini, a graça que confiantes te
suplicamos. Amém
“Quem ama não tem medo".
(Scalabrini)

