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Querida Família de Schoenstatt, queridos irmãos e irmãs na fé,

Nas leituras, escutamos palavras fortes sobre a proximidade de Deus aos homens. “E tomou o
SENHOR Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.”(Gen 2,15). Este
processo da criação segue vivendo no mais profundo de nossas almas pelos séculos dos séculos.
O desejo pelo Jardim do Edén é o núcleo da esperança humana, o que nos faz “ressucitar” de
nossas desiluções, limitações e pecados. Não nos damos por satisfeitos, porque deve exigir algo
novo, algo mais, algo que nos leve mais adiante. Olhando nosso tempo nos damos conta que o
homem tem cumprido de maneira impressionante a tarefa dada por Deus. A terra foi lavrada, foi
arada até o interior do globo. O homem sabe aproveitar os recursos até mesmo do vento e do sol.
Há deixado o planeta e conquistado o universo. Há explorado as células da vida até os últimos
elementos. Mas, ao mesmo tempo, se esqueceu de maneira impactante quem criou esse jardim
do Edén, e quem lhe confiou a nós. Assim nós nos tornamos independentes do Criador, fazemos
de nós mesmos a medida da criação e isto nos exige muito.
Vendo o que está se passando nesse tempo, me vem a cabeça uma imagem: entre tudo o que
conquistamos, nos esquecemos do fundamento de tudo, é dizer que tudo o que fazemos
tenhamos que fazer na presença de Deus e por ordem Dele. Olhando o relato da criação,
podemos dizer que Deus de novo busca a Adão que se escondeu. Adão, onde está?

1) Deus nos busca: onde está?
Muitas pessoas em nosso mundo, em nosso entorno, vivem como se Deus não existisse. Faz
poucos anos, tudo pareceu possível. As crises globais que vivemos fizeram fracassar a idéia de
um progresso sem limites e despertaram o medo. O medo de não estar no comando, de perder o
controle. A quem poderíamos confiar?
Como Igreja, somos portadores da Boa Nova da salvação e do Pai Misericordioso. Mas, muitos
falam também da Igreja como se não existisse Deus. Temos que perguntarnos: buscamos, no
meio da crise da Igreja em nosso país, a Deus? Ou buscamos somente a bons métodos para
encher as igrejas?
Há um desejo profundo pelo espiritual. Se fala do retorno do religioso em todas as dimensões.
Somente os métodos de meditações, não podem dar respostas ao desejo da alma. Deus Pai está
buscando, hoje em dia, o homem que se perdeu no mundo, e o mesmo que tirou a dimensão do
divino e onde pensa viver bem. Nos damos conta de sua busca, entendemos o chamado de seu
amor? Na Jornada Mundial da Juventude se pode notar está busca. No país mais secularizado do
mundo, na Austrália, na cidade de Sidney se voltou como uma grande escola de fé.
Isto deu ánimo especialmente aos jovens da Austrália. Nesta atmosfera espiritual, muitos se
animaram a confessarsse – coisa que em casa nunca nem de longe pensaram em fazer. Durante
uma semana, se criou um ambiente cristão, onde milagres foram possíveis. Sem embargo, o
desafio de viver a fé requer mais do que um evento pode oferecer. Na escola do Padre Kentenich
aprendemos, passo a passo, a entender Deus como Bom Pastor, que nos leva ao prado da
plenitude da vida e nos acompanha quando nos toca a caminhar pela escuridão. Deus é Pai, tem
interesse em mim, me busca, sou sua ocupação predileta. Apoiado por esta confiança, todo o
medo e toda a confusão de nossos tempos encontra um lar.

2) Deus fala a nós: “Alegrem–se...”
No relato da criação escutamos como Deus criou o homem segundo sua imagem. O homem é
criado como aliado de Deus, participando no reino de Deus sobre a criação. Deus lhe deixou no
Jardim do Edén. Deus é o que atua. Depois da expulsão e da grande história do povo de Israel
com as grandes alianças, o Deus da história decidiu dirigir–se aos homens com uma nova
maneira nunca pensada possível. Os homens conheceram a promessa do Messias, mas, não
puderam crer que realmente iria acontecer assim. Deus falou através do anjo a uma menina do



povo, Maria. O diálogo com Maria começa com: “alegre–se, cheia de graça”, e termina com o SIM
dela. É assim que Deus se fez homem, um de nós e sem embargo UM para todos nós. No curso
da história, muitos homens e mulheres da fé assumiram sua vocação no mistério deste diálogo
modelo.
Novamente tratou–se de um chamado de Deus que nos falou a uma pessoa. Disso, nasceram
caminhos da fé, comunidades, regras de ordens e movimentos. Foi assim também com o Padre
Kentenich naquele 18 de outubro que hoje recordamos. Deus lhe falou através de eventos
pequenos e através dos corações dos estudantes em torno dele. Disse um sim valente e convidou
a Maria a tomar posseção deste lugar. A Aliança de então vai ser fecunda hoje, quando nos
desafios novos escutamos o chamado de Maria a nós e lhe dizemos nosso SIM. Isto é, em
primeiro lugar, um processo pessoal para cada um. Mas, se realiza também na comunhão de
nossa família com a qual compartilhamos o mesmo destino.

3) Deus nos envia: Chegou a hora de um novo Pentecostes
Na jornada de delegados da Família de Schoenstatt da Alemanha, nestes dias se falou muitas
vezes sobre o tema de um novo começo em nosso Movimento de renovação. Falou–se de uma
nova iniciativa, uma nova irupção da graça. Quando Deus quer despertar algo novo, sempre antes
nos deixa experimentar as limitações. Quanto mais pequenos nos sentimos diante Dele, mais
Deus atua e mostra sua grandeza e sua misericórdia. Temos que buscar em primero lugar a
Deus, e não os métodos. Contar cada dia com Deus, desenvolver uma institução para seu atuar –
esta é a atitude que aprendemos na escola de Maria.

Chegou a hora para um processo Pentecostal.  Se falou aos apóstolos para deixarem de olhar
para o alto, onde desapareceu o Senhor. Então puderam experimentar que Ele esteve no meio
deles, em cada um deles. Aprenderam a olhar um ao outro com respeito e apreço.
Nos dias passados aqui em Schoenstatt falou-se muito sobre uma nova solidariedade. Se trata do
interesse no que fazem os demais, na alegria de seus exitos, e uma nova conscientização. Os
ramos e comunidades de Schoenstatt fazem menos sós e mais em comum, em iniciativas e
ações. A sinergia deve ser nossa força como família. Isso se pode e se deve ampliar mais adiante
do horizonte de nosso próprio país. Que nos encantamos com a vida dos latinos, com a alegria de
fé dos africanos... Antes, as famílias de Schoenstatt Latinoamericana, da África, da Ásia
receberam muitos, quase todos da Alemanha, agora é o tempo de uma corrente de retorno, onde
essas famílias presenteam do seu ao lugar de origem.
Ao mesmo tempo, cresce a comunicação com os outros movimentos e comunidades eclesiais,
que faz-se cada vez mais concreto.

É a hora da geração jovem. Queremos dar–lhes seu espaço para desenvolver–se. É a próxima
geração com os rasgos típicos deste tempo. Encantamo–nos e temos confiança neles, damo–lhes
responsabilidades e ficamos em solidariedade com eles.
Chegou a hora de uma iniciativa missionária para a Renania. Depois de 100 anos de Schoenstatt,
todas as paróquias ao redor de Schoenstatt deveriam saber o que é Schoenstatt e sua missão. Os
Schoenstattianos que vem de outros países a cada vez se assombram que em Coblença tão
poucas pessoas sabem de Schoenstatt. Podíamos presentear à Mater uma iniciativa missionária
para a região de Schoenstatt com participação de todos?
Chegou a hora de acender o fogo novo. Em uma entrevista, o diretor da famosa escola de
gerência em St. Gallen disse sobre o futuro de uma empresa:
“Somente quando a diretoria transmite sua alegria aos empregados e aos clientes, se obtem um
sucesso duradouro. Os diretores competentes tem em suas mãos o pulso do tempo, tem um
espirito empresarial e nunca param... Hoje só eles que cuidam e transmitem seus valores,
sobrevivem no mercado. Os que querem existir ainda em umas décadas, necessitam confiança e
o valor de arriscar algo. Tradição viva não é adorar as cinzas, senão que guardar o fogo. O fogo
nos olhos tem que convencer”.
Irmãos e Irmãs, com a disposição de deixarmos nos incendiar de novo, queremos peregrinar hoje
ao Santuário para que o fogo em nossos olhos possa convencer.

Trad.: Cássio Leal, Brasil


