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Schoenstatt, 08 de maio de 2009.

Queridos responsáveis do Movimento de Schoenstatt, querida Família de Schoenstatt!
Com gratidão recordamos a “Conferência 2014”, em fevereiro de 2009. Em uma
experiência sem precedentes do Espírito Pentecostal nos foi presenteado uma profunda
unidade como Família e uma orientação em comum como Movimento Apostólico.
Agradecemos especialmente a rede de oração com a qual muitos cooperaram
essencialmente para o êxito do encontro. Entretanto, em diversos níveis se tem
conhecimento dos informes e testemunhos sobre o início de nossa preparação em
comum para a celebração dos 100 anos da fundação de nosso Movimento.
O resultado da Conferência é a “Mensagem 2014”. Foi publicada em diferentes idiomas
e pode ser baixada através do site www.schoenstatt.de. A mensagem se baseia na
Aliança de Amor que, logo cumplirá 100 anos e segue sendo a fonte fresca de nossa
ação e de nossa fecundidade. Esta vida faz-se eficaz em quatro correntes de vida
comum (força do Santuário, vinculação ao Pai, impulso missionário e unidade da
Família) e se manifesta em cinco campos apostólicos nos próximos tempos (família,
juventude, pedagogia, igreja e nova ordem social).
Depois deste começo animado pelo Espírito, queremos dar passos concretos para que a
Mensagem chegue a constituir uma corrente de vida de toda a Família e manifeste sua
fecundidade nos campos indicados para a Igreja e para a sociedade.
A Presidência Geral nomeará, no decorrer do ano, uma Comissão Central Internacional
(CCI) à qual será confiada o planejamento e a realização do programa. A tarefa da
Comissão consiste na preparação e execução das celebrações centrais do ano 2014 em
Schoenstatt e em Roma. Isto inclui:
a) Dar continuidade e resumir os conteúdos das linhas diretrizes da “Mensagem 2014”;
b) A informação e coordenação dos projetos regionais e nacionais nos cinco campos de
apostolado do Movimento. Contamos com uma santa concorrência de idéias e
iniciativas entre os países, continentes, ramos e comunidades;
c) A constituição de uma estrutura organizacional adequada e um programa
internacional de financiamento.
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A Irmã M. Luciane Machens e o Pe. José Maria Garcia serão, até a nomeação da
Comissão Central, as pessoas de contato para todas as perguntas e necessidades em
relação à 2014. Podem ser contactados através do correio eletrônico:
2014@schoenstatt.de.
Decidimos dar um primeiro passo concreto. A Presidência Geral acolhe com prazer o
desejo da Conferência 2014, que o símbolo do Olho do Pai, que nosso Fundador
presenteou para o Santuário Original, inicie uma peregrinação mundial. No dia 8 de
julho de 2009 (aniversário de 99 anos da ordenação sacerdotal do Pe. Kentenich), na
celebração Eucarística às 9 horas no Santuário Original, o símbolo do Pai será enviado
para visitar todas as Famílias Schonstattianas nacionais. Com este símbolo, que nos faz
recordar o cuidado amoroso e a condução de Deus Pai, estão todos convidados ao
Jubileu de 2014 no Santuário Original.
A coordenação desta peregrinação estará a cargo da Irmã M. Luciane Machens e do
Padre José Maria Garcia. Que este símbolo ajude para que a condução divina nos
entusiasme e assim entremos em contato vital entre nós e surja uma corrente de vida
que possamos introduzir na Igreja no ano jubilar.
Em nome da Presidência Geral,

P. Heinrich Walter

