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Querida Família de Schoenstatt, 

todo o trabalho de preparação, os custos desta grande viagem, a longa espera, tudo valeu a 

pena. Neste momento esquecemos dos esforços. Uma Aliança foi selada entre o céu e a 

terra, entre Maria e nós, entre eu e você. O que esteve escondido no coração do Padre 

Kentenich há 100 anos, hoje se tornou público através de nós. O vínculo do amor se atou 

mil vezes. É um vínculo forte que conduz os talentos e vocações das culturas e tradições a 

um atuar em conjunto. É um vínculo inquebrantável entre criador e criatura, entre Deus e 

os homens, entre começo e eternidade. É um vínculo saudável que une a cabeça e o coração, 

ideias e vida em harmonia. É a força criadora da espiritualidade que nós, como minoria 

criativa, fazemos visível. Nós assinamos. É nosso SIM à responsabilidade de viver esta 

Aliança no dia a dia. Deixemo-nos surpreender de como a Mater e o bom Deus vão 

responder a nosso SIM nas próximas semanas e anos. Seremos contribuintes e testemunhas 

nesta aventura da Providência. 

Agora temos em nossas mãos a “Cruz da Unidade”. Com esta cruz entramos em uma nova 

época de nosso Movimento. É uma época de missão e de fecundidade apostólica. Nos 

orientamos pela visão do Padre Kentenich de que, a partir do Santuário saem infinitas 

graças para a Igreja do futuro. 

A partir da força e da paixão pela origem lhes proponho um programa em 3 partes: 

Escolhemos o caminho da santidade 

Santidade significa saber-se amado por Deus e pertencer a Ele por completo. Passar o dia a 

dia na presença de Deus, olhando sempre para Ele. Santidade significa optar por aquilo que 

me permite crescer, amadurecer e ser testemunho eficaz no mundo. Desta personalidade 

nasce um carisma sadio, natural e sobrenatural. Em sua proximidade se é uma pessoa 

melhor. Nossa santidade tem um nome: Maria, a forte e digna, singela e bondosa que 

distribui amor, paz e alegria. Esta santidade nos conduz à abundância da vida e à liberdade 

dos filhos de Deus. O caminho com 42 100 Schoenstatt Maria é uma pedagogia eficaz da 
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santidade que queremos fazer visível no mundo. Nós somos capazes de ser os santos dos 

novos tempos de nosso Movimento! 

Vivemos vínculos fortes e autênticos 

Todos nós sofremos a falta de vínculos e relações de nosso tempo e suas consequências na 

convivência dos homens e dos povos. Nossa resposta se orienta na Cruz da Missão. É uma 

cruz das relações. As atitudes de Jesus e Maria falam a linguagem da relação do amor. 

No rosto de Maria se reflete a verdadeira fé e suas mãos nos falam de um forte amor. O 

Senhor dá o seu sangue. A dor se torna uma livre entrega. A ferida se transfigura. Isto dá ao 

mundo dignidade. Este mistério da relação redimida e redentora é confiada a nós como 

carisma. Nós cultivamos, em todos os níveis de nossa vida, oração e trabalho, amizades, 

vínculos e relacionamentos confiáveis. 

Unindo-se livremente dia a dia no amor, através de pequenos passos, surge em totalidade 

uma cultura de vida e de mais unidade. Nosso lugar favorito no mundo são os lugares e 

áreas onde se decidem relações e laços saudáveis para o futuro das pessoas. Por isso nos 

concentramos na juventude, nas famílias, nos lugares de vinculação e educação. Acima de 

tudo para fortalecer a família como base da sociedade e imagem da Igreja, que é a família 

de Deus. Buscamos o diálogo para crescer a amizade entre culturas, credos e religiões. A 

imagem final deste caminho a chamamos de Cultura da Aliança. 

Estamos diante de uma decisão missionária 

Hoje nós não atingimos o nosso objetivo, mas nos encontramos diante de uma decisão 

missionária. Purificados pela compaixão de Deus, nos deixamos inflamar para levar a tocha 

da Aliança de Amor ao mundo. Façamos como o nosso Santo Padre: “Sonho com uma opção 

missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, estilos, horários, linguagem 

e toda a estrutura eclesial torna-se um canal adequado para a evangelização do mundo de 

hoje mais do que para a auto preservação." (EG 27) Partimos em uma missão que significa 

diálogo, companheirismo e aliança. Queremos praticar a pequena decisão missionária 

todos os dias. 100 Schoenstatt 43 Quando amarmos de verdade, muitas pessoas entenderão 

a mensagem de alegria e terão um relacionamento com Deus. 

Olhamos para a cruz da missão, através da qual Cristo nos fala hoje: "Portanto, ide e ensinai 

todas as nações, batizando-os ... eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do 

mundo." (Mt 28:19 f) 


