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3792. Evangelho de sábado (15-12-2012) - Eclo 48, 1-4.9-11; Sl 79, 2-3b.15-16.18-19; Mt 17, 10-13 - Ao
descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: “Por que os mestres da Lei dizem que Elias
deve vir primeiro?” Jesus respondeu: “Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo: Elias já
veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também
o Filho do Homem será maltratado por eles”. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes
falava de João Batista.
Recadinho: João Batista veio com a missão profética de levar o povo de Deus a uma conversão interior.
Assim, ele abriu os caminhos para o Senhor e anunciou a todos a salvação de Jesus Cristo. O anúncio
de Elias, assim como o de João Batista, tinha como finalidade levar o povo a uma verdadeira conversão.
Esse tempo que antecede o Natal é propício para que nós, também, estejamos de coração aberto a fim
de que aconteçam em nós as grandes transformações que Deus quer operar em nossa vida.
3793. Romaria da Família Scalabriniana - No dia 9 de dezembro de 2012, o Santuário Nacional recebeu
a visita de religiosos da Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos). Eram em torno
de 500 pessoas e cerca de 15 sacerdotes.
Com a romaria, os participantes encerraram o Ano Vocacional Scalabriniano e comemoraram os 125
anos de fundação da Congregação Missionários de São Carlos. A missa foi presidida por Dom Jacyr
Francisco Braido. Os missionários têm comunidades em 30 países dos cinco continentes e trabalham
com migrantes das mais diversas culturas, crenças e etnias.
A Congregação foi fundada em 28 de novembro de 1887, pelo beato João Batista Scalabrini (18391905), Bispo de Piacenza (Itália). Era o período da grande emigração da Itália e da Europa para as
Américas: um fenômeno imponente, do qual Scalabrini soube captar a importância sob o perfil tanto
social como eclesial.
3794. Encontro da Pastoral do Povo da Rua no Nordeste do Brasil - De 23 a 25 de novembro de 2012,
realizou-se em Recife (PE) o 2º Encontro Regional da Pastoral do Povo da Rua, com a participação de
43 agentes de pastoral de dez cidades de seis estados do Nordeste. Além dos agentes, participaram
cinco representantes da população em situação de rua e catadores de material reciclável que deram
muito de sua contribuição nas discussões. Dom José Luiz Ferreira Salles, redentorista, Bispo de
Pesqueira (PE) e referência da Pastoral junto à CNBB, também esteve presente e ressaltou a
importância do encontro para o avanço da articulação da ação pastoral no Nordeste.
O encontro foi idealizado pela Equipe de Coordenação da Pastoral e realizado em parceria com a
Coordenadoria Ecumênica de Serviço, Misereor e arquidiocese de Olinda e Recife.
Como principal encaminhamento do encontro foi definido um grupo de representantes, formado por
uma pessoa de cada Regional do Nordeste, que ficará responsável por estimular e apoiar a articulação
das equipes de agentes da Pastoral na região.
3795. Encontro Estadual de destinos de Turismo Religioso - De 5 a 7 de dezembro de 2012, realizouse, no Santuário de Nossa Senhora das Brotas, em Piraí do Sul (PR), um encontro Estadual de destinos
de Turismo Religioso, tendo como objetivo articular, discutir as destinações de turismo religioso no
Paraná, a estrutura turística e a evangelização nos santuários. Foram discutidas políticas públicas e o
planejamento do turismo religioso, como também o vínculo com a evangelização.
Os exemplos do Santuário Nacional de Aparecida, de Nossa Senhora do Rocio e de Nossa Senhora das
Brotas evidenciaram o potencial atrativo e evangelizador dos santuários. Foi de muita valia a troca de
experiências e conversa entre reitores de santuários, secretários de turismo, agências e outras pessoas
envolvidas com o turismo religioso. P. Ademar de Oliveira Lins, assessor da Pastoral do Turismo, foi
quem, em 2002, deu os primeiros passos nessa Pastoral no estado do Paraná.
No encontro foi constituída uma equipe para coordenar os trabalhos do próximo encontro, que será
em Cascavel (PR), nos dias 12 e 13 de março de 2013. Para a ocasião serão convidados todos os
reitores de santuários do Paraná. Um dos objetivos do encontro será traçar circuitos de turismo
religioso para interligar os santuários.

