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A fé também 
cativa o visitante

“Não existe turismo sem emoção.” 
Essa frase foi verbalizada, mas esta-
va nos olhos marejados do guia de 
turismo Luis Moritzen, ao falar para 
os empreendedores santa-cruzenses 
durante o tour do Viva Santa Cruz. A 
paixão dele estava ao desenvolver o 
projeto que é um sonho cultivado há 
anos: o de ver o turismo religioso sair 
do papel. Porque o patrimônio já existe, 
seja histórico, arquitetônico, unido à 
natureza, a rotas ou a eventos. Mas 
falta a visão como tour.

A Catedral São Batista é o cartão 
postal da cidade, não há quem chegue 
que não a fotografe ou visite. Mas o 
que mais sabe sobre ela? E na Igreja 
Evangélica do centro, um órgão de 
tubos poderia proporcionar o que Mo-
ritzen chama de “visita com emoção”, 
ao saudar o turista com um acorde, 
ao entrar no templo. Sem contar nas 
igrejas do interior, com todo seu valor 
histórico devido à colonização alemã, 

e os próprios cemitérios, com lápides 
conservadas no idioma dos imigrantes.

E indiscutivelmente há aqueles 
locais que ainda unem fé e paisagens 
de encher os olhos, como o Santuário 
de Schoenstatt, que reúne milhares de 
fiéis para a tradicional romaria (o que 
também ocorre na Romaria da Santa 
Cruz), assim como o Mosteiro da San-
tíssima Trindade, em  Linha Travessa, 
Rio Pardinho, local, inclusive, desco-
nhecido por muitos santa-cruzenses 
que participaram da visitação. Fundado 
em janeiro de 1997, o mosteiro reúne 
atividades artesanais, restauração de 
imagens, hospedaria para pessoas que 
desejam participar da liturgia e dos 
momentos de oração. Um local que 
recebe muitos visitantes para orar e 
vislumbrar um cenário lindo, presente 
de Deus.“Aos poucos o turismo está 
tomando lugar no sentimento das pes-
soas. Temos excelentes produtos para 
ofertar”, vislumbra este apaixonado.
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