
Schönstatt International
Presidência geral

Presidente
P. Heinrich Walter - Berg Sion 1 - D-56179 Vallendar

Tel. + 49-261-6504-0 / Fax –113, walter@schoenstatt.de

11 de junho de 2008.

Prezado Pe. Joaquim Schmiedl:

Nos anos derradeiros tenho vindo a seguir com vivo interesse os esforços empreendidos
em prol do processo complementar da causa da beatificação de José Engling. Mais me
alegro ainda pelo fato de, mediante seu incansável trabalho, a reta final do processo
diocesano chegar a seu término em Trier.  Nas circunstâncias mais adversas da guerra de
trincheiras, José Engling deu um testemunho de vida cristã selando-o com sua morte em
plena juvenilidade. A Primeira Grande Guerra lamenta a morte de dez milhões de
pessoas. Amiúde nos perguntamos que lição tiramos disso. José Engling é um desses
exemplos de aprendizado. Na Páscoa de 1918 escreveu em seu diário o seguinte
pensamento: “Cristo ressuscitou. Outrossim despertei e ressuscitei para uma nova e
verdadeira luta  comigo mesmo”. Ele tornou-se símbolo da geração fundadora do
Movimento Apostólico de Schoenstatt, que se dedicou à formação de um novo tipo de
homem cristão consoante a época.

Até aos dias de hoje este testemunho desperta a alegria da fé e decisão em muitas
almas, de modo particular, nos jovens.  Isto revela que um individuo tem capacidade de
fazê-lo quando encontrou um sentido, um ideal em sua vida e se coloca inteiramente à
disposição de Deus.

Assim, apresento minhas congratulações pelo evento a ocorrer em Trier e desejo um
abençoado andamento da causa em Roma, a fim de que possa José Engling, com seu
idealismo, contagiar muitos jovens para uma cooperação responsável na edificação de
uma Europa cristã.

Devido a um compromisso no exterior não poderei infelizmente estar presente nas
cerimônias do encerramento da causa.

Com as minhas saudações fraternas,

Pe. Heinrich Walter

Tradução: Abadia da Ressurreição, Ponta Grossa, Paraná, Brasil


