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Com grande alegria acolhi o convite para participar das comemorações
dos 60 anos do Santuário da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt que, desde a data de 11 de abril de 1948, tem sido uma grande
benção não apenas para os fiéis da Diocese de Santa Maria, mas também para
inúmeros peregrinos que acorrem dos mais diversos recantos do País para
encontrar-se com a Mãe Rainha.

Este primeiro Santuário de Schoenstatt no Brasil, que é cópia fiel daquele
que está na Alemanha, vem se firmando década após década como um
importante centro de irradiação apostólica, em torno do qual se congregam
famílias e jovens, leigos e sacerdotes, religiosas e diáconos, que se sentem
fascinados pelo carisma que o Espírito Santo suscitou no coração e na vida do
Pe. José Kentenich. O fato de também ser conhecido como “Santuário Tabor”,
expressa o reconhecimento do Povo de Deus que, em tantas ocasiões
contempla a glória do Senhor se manifestando neste lugar e sai daqui
revigorado para evangelizar as famílias, o ambiente de trabalho, a cultura e
toda a sociedade.

Queridos Irmãos e Irmãs, venho até vós na qualidade de Núncio
Apostólico, isto é, de representante de Sua Santidade, o Papa Bento XVI.
Desejo, portanto, comunicar-vos o carinho e o afeto do Santo Padre que, em
sua solicitude paterna, vela pelo bem de todas as Igrejas e, particularmente,
pela Igreja que está no Brasil.

Saúdo com afeto episcopal os Exmos. Arcebispos e Bispos presentes a
este ato solene, especialmente a Dom Hélio Adelar Rubert, Bispo da Diocese de
Santa Maria – RS.

Saúdo paternalmente os Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Religiosas,
bem como Lideranças Leigas e o amado Povo de Deus.

Com muita deferência desejo saudar as Autoridades civis e militares, que
honram como sua presença este importante evento.

A todos desejo transmitir a saudação e a bênção  do Santo Padre,
particularmente aos enfermos, para que saibam que a Igreja os acompanha



em seu sofrimento, e a todos vós que, de diversas maneiras, participais do
Movimento de Schoenstatt.

Queridos Irmãos e Irmãs,

Estamos no Tempo litúrgico da Páscoa, tempo fecundo e feliz em que
toda a Igreja exulta pela ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se
de um evento único, singular, que redimensiona toda a história humana e que
constitui o fundamento de nossa esperança. Com a ressurreição de Cristo
abre-se para nós uma experiência inaudita: tornamo-nos participantes da vida
eterna, recebemos o dom da imortalidade, somos vencedores do pecado e da
morte. Foi esta viva experiência que suscitou o crescimento da Igreja
primitiva! É também nesta viva esperança que nós caminhamos, animados
pela materna intercessão de Maria, que está sempre associada à vida e à
missão de seu Filho.

Neste 4º domingo do Tempo Pascal, a Igreja apresenta-nos Jesus como
Bom Pastor, aquele que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome (v.3). O
Evangelho destaca a proximidade que existe entre o pastor e as ovelhas. O
pastor não é um estranho, mas alguém próximo, capaz de estabelecer uma
relação afetuosa e existencial com as ovelhas. Ele deseja proporcionar a vida
plena das ovelhas (v.10b). Neste sentido, Jesus se revela como o pastor
bondoso que cuida das ovelhas, fortalece as que estão débeis, cura as
enfermas, reconduz as ovelhas que haviam se perdido (cf. Ez. 34,4). Se
ouvirmos a sua voz, não seremos mais ovelhas desgarradas, como nos fala a
2ª Leitura (1Pd. 2,25), mas estaremos em condições de receber a promessa
que foi feita a nossos pais (At. 2,39).

Um outro aspecto que chama a atenção é a diferença que Jesus
estabelece entre o pastor e o ladrão. Diferentemente do ladrão que foge
quando vê o lobo se aproximar (Jô. 10,12) e só pensa em roubar, matar e
destruir (v.10a), o pastor tem consciência de ser dono das ovelhas; por isso
está disposto a defendê-las e até mesmo a dar a vida por elas (Jô. 10,11). A
imagem da “porta” pela qual as ovelhas têm acesso às pastagens (v.9), é uma
bela metáfora para falar da mediação de Cristo, sumo pontífice entre Deus e os
homens (Hb.4,14-16), pelo qual temos acesso ao Pai (v.9).

No nosso tempo, Deus suscitou na pessoa do Pe. José Kentenich um
pastor bondoso e fiel, formado segundo o coração do próprio Cristo. Ele, que
não encontrou pastagens tranqüilas em sua vida – pois foi desde cedo provado
pelo fogo do sofrimento e da dor -, ajudou muitas pessoas a escutarem e a
seguirem a voz do Bom Pastor Jesus. Em meio às vicissitudes da vida, tornou-
se instrumento dócil pelo qual o Espírito Santo presenteou a Igreja com um



grande dom que é o Movimento de Schoenstatt, esta grande obra apostólica
que oferece uma segura e sã pedagogia espiritual a pessoas de diferentes
idades e vocações.

Contemplando toda a riqueza deste Movimento, que hoje se encontra
espalhado por tantos países, vemos resplandecer duas pérolas preciosas que
sempre estiveram presentes na vida e na história do Pe. Kentenich. A primeira
é a Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. Celebrando o memorial
permanente da Morte e Ressurreição do Senhor, vemos a nossa vida ser
inserida na Páscoa de Cristo e, ao mesmo tempo, recebemos toda a graça
necessária para evangelizar o mundo em que vivemos. Não por acaso, a
fundação deste Santuário aconteceu no contexto de um Congresso Eucarístico
Diocesano. De fato, a Igreja vive da Eucaristia (Ecclesia de Eucharistia 1) e a
Eucaristia fecunda a vida e a missão da Igreja.

A outra pérola preciosa se encontra na profunda devoção mariana que o
Pe. Kentenich cultivou ao longo de toda a vida. Desde aquele momento crucial
em que sua mãe, impossibilitada de cuidar dele, o confiava aos cuidados da
Mãe do Céu, estabeleceu-se uma verdadeira e inquebrantável Aliança de Amor.
Foi graças a esta Aliança que o Pe. Kentenich teve forças para superar a
solidão no orfanato, os dramas de sua juventude e os horrores dos campos de
concentração. Precisamente lá, onde muitos perdiam a esperança, ele soube
desenvolver um fecundo apostolado, mostrando àqueles homens e mulheres
que, apesar das atrocidades que ali se cometiam, a fé conferia à existência
humana uma razão maior pela qual valia a pena viver e morrer.

Que os 60 anos da fundação deste Santuário, que é uma grande graça
da Providência Divina, seja também ocasião propícia para que todos vós
possais buscar a santidade em vossas vidas.

Aos fiéis leigos, está aberto um amplo campo de evangelização, que
começa pela edificação da vida matrimonial e familiar, passa pela defesa
corajosa da vida, e se amplia para os mais diversos setores da sociedade.
Neste domingo do Bom Pastor, quando toda a Igreja ora pelas vocações
sacerdotais e religiosas, recordo que uma grande contribuição pode ser
oferecida por vós neste campo. Como seria bonito se, do interior de vossas
famílias, surgissem novos sacerdotes e religiosas que pudessem dar
continuidade à vida de vosso Movimento e à missão de toda a Igreja!

As Irmãs de Maria de Schoenstatt, que com tanto carinho e zelo cuidam
deste Santuário, são convidadas a edificarem cada vez mais esta Obra de
Deus, apresentando a todos o fulgor da vida consagrada. Isso se manifestará
particularmente através de uma fecunda vida espiritual e pelo testemunho da
fraternidade e da comunhão.

Aos sacerdotes e Diáconos, que também tomam parte neste Movimento,
cabe uma importante tarefa no campo da santificação dos fiéis. Que o



testemunho eloqüente do Pe. Kentenich vos estimule a serdes bons pastores
procurando servir, apascentar e ensinar o Povo de Deus, a exemplo do próprio
Jesus.

Por fim, mas não com menor entusiasmo, agradeço a Dom Hélio Adelar
Rubert, Pastor desta Igreja Particular, pelo convite que me foi feito. Que o
Senhor o abençoe, Dom Hélio, e o fortaleça constantemente em sua missão.

Pela intercessão da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, invoco do Cristo Bom Pastor, as mais copiosas bênçãos sobre vós
e vossas famílias. Amém


