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JOÃO BATISTA SCALABRINI - Sua metodologia

Scalabrini foi um homem de visão - criou uma obra sólida, e original para sua
época, acompanhou seu desenvolvimento e procurou dotá-la dos meios necessários para
mantê-la.
Traduzia seus objetivos em ações concretas.
Ao ver a cena dos emigrantes a caminho das novas terras, falou: "Uma onda de
sentimentos tristes invadiu-me o coração. Quem sabe quantas desgraças e privações os
emigrantes terão que suportar? Quantos deles, na luta pela vida, sairiam vitoriosos? Diante
disso, sinto o rubor da vergonha aquecer-me a face e me pergunto: o que fazer para socorrêlos?"
- Como se vê, aos sentimentos ele fazia seguir projetos e ações.
Politicamente, o bispo resumia suas convicções na afirmação: "Liberdade de
emigrar sim, mas não fazer emigrar".
Scalabrini não se limitava a agir apenas no âmbito eclesial. Ele pregava que "se
quisermos exercer uma ação salutar dentro do templo, devemos sair do templo".
E assim o fez. Saiu do Templo. Trabalhou em três frentes: junto à Santa Sé, junto ao
Estado, junto à Sociedade. E dedicou os últimos vinte anos de sua vida a construir sua obra
de promoção dos migrantes.
Podemos destacar os seguintes pontos de sua ação:
1. Trabalhou junto à Santa Sé para que ela desenvolvesse uma Pastoral Migratória,
específica e orgânica, na qual a conservação da língua e da cultura dos migrantes fosse vista
como um meio privilegiado de defesa da fé e das tradições religiosas.
2. Junto ao Estado, insistia na necessidade de uma autêntica política migratória
adequada ao fenômeno, que não era passageiro, mas estrutural. Lutou por projetos de lei
que transformassem o problema numa solução. Em 1901 teve a alegria de ver
transformadas em lei a maior parte de suas propostas.
3. Junto à Sociedade, procurou conscientizar a opinião pública sobre os problemas
da migração, e instalou em vários lugares comissões locais de leigos para assistir aos
migrantes. Essas comissões, transformadas em associações, foram denominadas Sociedade
São Rafael.
Ele mesmo, como bispo, percorreu a Itália, fazendo palestras, expondo suas idéias,
procurando despertar na sociedade o interesse pela emigração, mostrando o significado
desse movimento dentro da economia e da própria vida italiana.
Percebeu a necessidade de religiosos especialmente preparados para atender os
migrantes. Por isso, fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos em 1887, e a
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu em 1895.

Paralelamente, escreveu numerosos artigos sobre o assunto e criou uma revista hoje
denominada O Emigrante.
A metodologia de Scalabrini pode ser resumida da seguinte maneira:
1.

Princípios:

- Oração e ação. Amor a Deus aos pobres e necessitados.
- A Caridade acima de tudo
- Reconciliação. O diálogo é o melhor meio de se conseguir a paz e alcançar os
objetivos propostos.
- Igreja e sociedade devem trabalhar juntas para o bem social.
- Delegar responsabilidades quando possível, assumir pessoalmente as tarefas
quando necessário.
2. Ação concreta.
- Desenvolver ações necessárias para alcançar os objetivos propostos.
- Criar meios, instrumentos e pessoas condizentes com as necessidades do trabalho
em pauta.
- Acompanhar pessoalmente o progresso e as dificuldades da obra.
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