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14 de março de 2008. 
 

Prezado Winfried, 
 
 
 
Acabo de tomar conhecimento do falecimento de vossa venerada e amada fundadora; na quarta-feira 
havia sido informado pelo Sr. Konorek que fora internada e que se encontrava agonizante. Ontem ainda 
recebi a notícia de que havia manifestado o desejo de ser levada para casa e que depois ai a situação 
se agravou dramaticamente.  
 
Ontem à noite já bem tarde informei a meus co-irmãos e hoje de manhã celebrei a Santa Missa por 
Chiara em nosso Santuário, com a prece de uma boa hora da morte. Agora, finda essa, recebi a notícia 
de seu falecimento. 
 
A mim me impele a manifestar tanto a ti quanto a muitos co-irmãos do Movimento dos Focolares e a 
todos os que pertencem a seu grande Movimento, presente no mundo inteiro, minha união na dor e na 
fé na ressurreição. 
 
Em mim encontra-se vivamente presente o pensamento de que a sexta-feira dolorosa de hoje é uma 
data que se presta bem expressamente à vossa fundadora. Nesta memória remota a Igreja sempre 
pensou nas dores de Maria Santíssima e meditou sua participação na morte de Cristo Jesus; do 
encontro com Chiara, ocorrido na Suíça, onde os sacerdotes dirigentes de vosso movimento e os de 
Schoenstatt se reuniram com ela, conservo ainda em viva memória suas palavras referentes à dor do 
abandono de Deus para com Cristo Jesus, pregado na cruz, ainda antes do lançamento de seu livro; 
não encontrei ninguém que tenha vivenciado e interpretado esse momento da paixão de Cristo tão 
profundamente quanto ela. Ai ela se encontra inexcedivelmente próxima da  Mãe de Jesus. Sua morte, 
ocorrida nesta festa de Maria Santíssima da sexta-feira das dores, é qual selo neste grande âmago 
interno de sua espiritualidade, que vive inteiramente da proximidade de Jesus abandonado. Ai, junto à 
Cruz, no lugar onde Maria Santíssima se encontra, está a fonte para o carisma da unidade que lhe foi 
facultado e que, agora, permanece vivo entre vós. Aproveito igualmente esta hora para manifestar meu 
mais profundo agradecimento por tudo o que deste inesquecível encontro com Chiara, sucedido em 
1999, prosperou em Schoenstatt. Este encontro tornou-se-nos reciprocamente uma bênção e pôde 
atuar até ao seio da conjuntividade dos movimentos espirituais na Igreja. Quero agradecer-te  por nessa 
ocasião me teres telefonado e comunicado o desejo  de que Chiara gostaria de visitar Schoenstatt. 
 
Na próxima semana encontro-me em Siessen onde irei pregar um retiro às irmãs; como é de teu 
conhecimento, nessa comunidade muitas há que se encontram ligadas a Chiara e hauriam de sua 
espiritualidade. 
 
Cordialmente unidos, 
 
Teu, 
 
 
 
Peter 
 
Tradução: Abadia da Ressurreição, Ponta Grossa, PR, Brasil  
 


