
Missa Pontifical 
do Senhor Núncio Apostólico na Alemanha 

Arcebispo Dr. Jean-Claude Périsset 
Dia 18 de Outubro de 2009, às 10h30 na Igreja de Peregrinos 

56179 Vallendar – Schoenstatt 
em ocasião do: 

 

95º. Aniversário 
da Fundação do Movimento de 

Schoenstatt 
 

(29. Domingo do ano B: Is. 53,10-11; Heb. 4, 14-16: Mc.10,35-45) 

 

“O servo que dá sua vida em expiação 

verá sua descendência e alargará seus dias” (Is. 53, 10) 

 

 

Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo! 
 

A Primeira Leitura da Eucaristia de hoje, procede do quarto Cântico do Servo de 
Javé do Profeta Isaías, oferece-nos um sinal para a obra de Cristo como Redentor 
do mundo e abre-nos perspectivas para compreender o atuar de seus discípulos na 
missão da Igreja. Por que? Primeiro, porque Cristo e a Igreja formam uma unidade, 
como o Apóstolo expõe claramente na Epístola aos Colossenses, quando escreve: 
“Ele – se refere a Cristo – é a cabeça do corpo, mas o corpo é a Igreja” (Col 1, 18); 
Segundo, porque o próprio Cristo nos convida a segui-lo: “Aquele que quer ser meu 
discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me” (Mt 16, 24); Terceiro, 
porque a vida cristã, em união com Cristo, é a oferenda que trazemos diante de 
Deus, como escreve o Apóstolo Paulo aos Efésios: “Sede pois imitadores de Deus, 
como filhos queridos, e viveis no amor como Cristo os amou e se entregou por nós 
em oblação e vítima de suave aroma” (Ef 5, 1: trad. Bíblia de Jerusalém). 
 
A festa de hoje – o 95º. Aniversário da Fundação do Movimento de Schoenstatt – 
na qual participam membros do mundo inteiro, é uma excelente oportunidade de 
evocar com gratidão e refletir sobre o compromisso do Movimento na Igreja. Isso se 
deve ao carisma do Pe. José Kentenich que fundou-o em fidelidade à graça de 
Deus. Sua vida – como a vida da maioria dos fundadores na Igreja, não somente 
entre os fundadores de Ordens – corresponde à advertência de Jesus aos seus 
discípulos que acabamos de escutar. A cruz que com frequência, através de 
autoridades eclesiásticas, foi colocada sobre seus ombros, pertence ao chamado de 
Cristo se nos entregamos por sua Igreja. E hoje podemos colher abundantes frutos 
de seu sacrifício e de sua fidelidade a Cristo. E se agora celebramos esta festa do 
Movimento, estamos convidados, baixo a proteção de Maria a recorrer, seguindo 
suas pegadas, o mesmo caminho de redenção e de renovação. 
 
1. Cada aniversário – como o atual para o Movimento de Schoenstatt – evoca-nos a 
um acontecimento pelo qual não somente recordamos com prazer, mas sim que 
deve ser também estímulo para o futuro. Voltar as raízes de um Movimento não 
significa de modo algum um retrocesso, senão que muito mais, se trata de encher 



novamente com vida sua atual eficácia – onde seja necessário e possível – e 
verificar sua atual atitude olhando ao início, para assim fortalecer o compromisso no 
Movimento. 
 
O acontecimento que trata do presente aniversário pertence ao “chronos”, ou seja, é 
um determinado ponto no decorrer do tempo e neste sentido é um sucesso 
histórico. Faz exatamente 95 anos, no dia 18 de outubro, realizou-se aqui em 
Schoenstatt o primeiro encontro no qual o Pe. Kentenich dirigiu-se aos jovens que 
havia reunido em uma Congregação Mariana, ainda que sem estar plenamente 
conscientes do significado histórico do sucesso. 
 
Esse acontecimento tem também o caráter de um “kairós”, um momento de graças: 
como um acontecimento da Igreja, na Igreja e para a Igreja. O histórico expandiu-se 
ao Eterno. Na segunda carta de São Pedro lemos: “Ante o Senhor um dia é como 
mil anos e mil anos como um dia” (II Pedro 3, 8). Isto a respeito da primeira 
dimensão do Movimento de Schoenstatt: a fundação do Movimento é um 
acontecimento eclesial, em outras palavras, um sucesso ou feito humano, animado 
pela graça de Deus. 
 
A segunda dimensão – depois da dimensão temporal – é a geográfica. Da mesma 
maneira que para encontrar um determinado lugar em um mapa necessitam-se pelo 
menos duas coordenadas, Schoenstatt está localizado aqui, no Vale do Reno, 
rodeado pela cadeia de colinas da Floresta do Oeste (Werterwald), mas o 
Movimento de Schoenstatt está difundido em todo o mundo. Uma característica 
especial sua é o fato de existir em quase 200 lugares do mundo, Capelinhas 
marianas edificadas como fiéis reproduções do Santuário Original. Por de trás disso 
não se esconde, de modo algum, um pensamento mágico, como se esse elemento 
material tivesse o rol principal da espiritualidade do Movimento. Mas para nós os 
homens, é uma ajuda contar com certos signos firmes de identificação ou ter 
costumes que, onde quer que seja, nos dão acolhimento. Neste sentido incorporam-
se os Membros do Movimento de Schoenstatt quando em seus centros encontram-
se a mesma capela e a mesma imagem de Maria, de modo que em todas as partes 
se sentem em casa e podem fazer com que outros participem de sua 
espiritualidade. 
 
Para o Santuário deste lugar, vale o que disse o Patriarca Jacó em seu caminho a 
Jarán depois de um sonho próximo à cidade de Lus, que ele chamou de Bet-El – 
Casa de Deus: “Isto não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do Céu” 
(Gen 28, 17-Bib. Jer.). 
 
Ainda mais que o lugar do sonho de Jacó é a capela Porta do Céu, e Maria é 
chamada nas Ladainhas Lauretanas “Porta do Céu” e “Casa de Ouro”. 
 
Falta-nos um terceiro elemento para meditar se o Movimento de Schoenstatt deve 
ser apresentado por inteiro: este elemento é a sua densidade. “Densidade” é um 
conceito que encontra aplicação em diversos âmbitos: nas ciências naturais, na 
moderna ciência eletrônica da imagem, mas também na literatura, quando se fala 
na densidade de um texto e outrossim no âmbito da filosofia e da teologia, quando 
se comparam entre si em sua essencialidade, a deus, os anjos e os homens. 
 



No âmbito da Igreja o Movimento de Schoenstatt tem sua própria densidade e por 
isso tem encontrado seu lugar próprio. Dele depende agora manter essa densidade, 
o mais próprio de sua essência, seu carisma, e de fomentá-lo adequadamente em 
outras instituições. 
 
2. Para que vocês, como membros do Movimento de Schoenstatt possam assumir 
sua responsabilidade na Igreja e pela Igreja, é útil e importante se orientar sempre 
pela origem e olhar até as raízes. O que o Pe. Kentenich queria com a fundação da 
Congregação Mariana e mais tarde com o Movimento para a missão da Igreja – e o 
que há conseguido? 
 
Uma coisa era para ele especialmente importante: fomentar a vida cristã na 
sociedade atual com os meios adequados. Como reconhecido pedagogo o Pe. 
Kentenich incorporou a pedagogia para aprofundar a formação cristã nos membros 
do Movimento. A irradiação do Movimento se explica por este especial caráter e 
exige por isso uma múltipla e adequada pedagogia nos diferentes campos do 
próprio esforço. Neste ponto o Movimento de Schoenstatt é sempre católico, ou 
seja, se adapta às diversas culturas e se implanta nelas sem perder a unidade na 
atitude fundamental. 
 
O atuar pedagógico implica em uma grande responsabilidade. Não se pode 
aproveitar a vantagem do saber para conservar o poder, pois os afetados são 
conscientemente mantidos em um estado inferior. Se consideramos 
etimologicamente a palavra, o pedagogo é alguém que conduz uma criança em seu 
caminho, o acompanha e o guia. Promove a responsabilidade da criança e apoia o 
desenvolvimento de suas capacidades. Para ele requer-se sabedoria e paciência, 
como uma Irmã Vicentina disse-nos uma vez aos seminaristas, quando nos recebeu 
em sua aula para uma prática na formação catequética: “Não se criam as plantas 
para o próprio gosto, se não para florescer”. 
 
Não temos acaso em Cristo mesmo o melhor exemplo de pedagogo, que se 
adaptava aos seus ouvintes, como o Evangelista Marcos disse através de uma série 
de parábolas: “A eles lhes falava só em parábolas, mas a seus discípulos explicava-
lhes tudo quando estava a sós com eles” ? (Mc. 4, 34). Esta forma de atuar de 
Jesus corresponde plenamente à sua atitude fundamental de colocar-se em nosso 
nível humano, como escreve o Apóstolo Paulo em sua carta aos Felipenses: “Sendo 
de condição divina não reteve avidamente o ser igual a Deus se não que se 
despojou de si mesmo tomando a condição de servo, fazendo-se semelhante aos 
homens”. (Fil. 2, 6; trad. Bíblia Jerusalém). Na segunda leitura, da carta aos 
Hebreus, escutamos algo semelhante. 
 
Assim nossa meditação nos leva à nossa mais profunda raiz: a Cristo, nosso 
Salvador e fonte de nossa missão na Igreja: “Fazei o que Ele vos disser” (Jn. 2,5) 
disse-nos hoje Maria, como disse naquele vez aos serventes em Caná. 
 
Ela é nossa padroeira, nossa Mãe como Mãe da Igreja. Ela – como o Pe. Kentenich 
– estará a nosso lado, para que sigamos a vontade de seu Filho. Amém! 
 
 

Tradução e revisão: Cássio Leal/Suzana Costa – São Paulo, Brasil 
 


