
Mons. Robert Zollitsch:  
Visão e posta em marcha – a Igreja a caminho 
do futuro  
19.11.2014 

 

 

Na Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” que o Papa Francisco publicou, há precisamente, um 

ano, formulou grandes planos e um objectivo muito ambicioso. Quer, nada menos do que, “indicar 

caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos”. Por isso, convida-nos para “uma nova 

etapa evangelizadora”, que se caracteriza e, está sustentada pela alegría do Evangelho. 1 

Contrapõe-se ao “vazio interior” (EG 1) e à “tristeza individualista” largamente predominante e, com 

isso, contrapõe-se a uma “consciência isolada” (EG 2) que só olha para trás e se quer agarrar ao 

antigamente. 

 

O Papa, pelo contrário, olha para a frente e, exige que, a Igreja se ponha em marcha, porque a 

Palavra de Deus “quer provocar este permanente dinamismo de “saída” (EG 20). Quem só deseja 

olhar para trás e preservar, perde o futuro. Por isso. O Papa exige passar “de uma Pastoral de 

simples manutenção a uma Pastoral decididamente missionária”2  

Queridos irmãos sacerdotes, estimadas irmãs, não me lembro de quando foi a última vez que li um 

documento papal com tal alegria interior e, com tão grande proveito pessoal, como os que, 

experimentei ao ler a Evangelii Gaudium. Durante o Concílio Vaticano II, estudava Teologia e, fui 

ordenado sacerdote no ano de 1965, ano em que terminou o dito Concilio.  

Não podem imaginar como absorvíamos todas as informações sobre o Concílio; como nos 

fascinavam as perspectivas que se mostravam. Cinquenta anos depois, o Papa Francisco toma a 

iniciativa e agarra este impulso que, nos desafia a continuar pelo caminho do Concílio Vaticano II. 

Há duas semanas, em Constanza, participei na cerimónia de abertura do sexto Centenário do 

Concílio de Constanza, De facto, este Concílio suscitou a “causa unionis” e restituiu a unidade da 

Igreja que, tinha sido rota por três Papas rivais entre si. 

Por isso, o Papa Francisco quer mostrar algumas linhas “que podem incentivar, em toda a Igreja, 

uma nova etapa evangelizadora, cheia de fervor e dinamismo”. (EG 17). Trata-se, nada menos do 

que, de uma “conversão pastoral e missionária” da Igreja (EG 25). Assim, o Papa fala 

expressamente de “uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação”. (EG 26) 

                                                           
1 Papa Francisco, Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”, de 24 de Novembro de 2013, citada. EG, aquí EG 1  
1 EG 15, citando o Documento de Aparecida, Nr. 548 

 
 



Hoje, fui convidado por vós, a proferir esta conferência, porque o Movimento de Schoenstatt 

celebrou, há um mês, o Centenário da sua fundação. Trata-se do único grande Movimento espiritual 

universal do século vinte nascido na Alemanha. Schoenstatt surgiu como um Movimento de 

renovação que quer formar o Homem Novo na Nova Comunidade e, que quer renovar a Igreja com 

a força do Evangelho, pela mão de Nossa Senhora. Com este fim, Deus foi revelando, passo a 

passo, à Família de Schoenstatt uma Visão da Igreja sobre a qual, hoje, queremos falar. Tratarei de 

fazer resplandecer esta Visão de Igreja sobre o fundamento da imagem da Igreja do Concílio 

Vaticano II e, sobre o pano de fundo da Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”. Na minha 

opinião, a ressonância interna entre ambos é tal que, na maioria dos casos, não preciso de distinguir 

as correntes individuais. Isto quero fazê-lo em quatro etapas: 

1. Igreja peregrina que habita num mundo que não é o seu; 

2. Igreja conduzida pelo Espírito Santo; 

3. Igreja constituída para servir, e 

4. Igreja Communio que vive da Aliança. 

E, no pano de fundo de tudo isto, a pergunta acerca do que isto significa para a Igreja que honra a 

Maria como Sua Mãe. 

I 
A Igreja num mundo que não é o seu3 
Tal como Pedro no Monte Tabor, nós , também, temos constantemente a tentação de querer 

construir tendas neste mundo, para nos consolidarmos aquí. A isto o Papa Francisco contrapõe a 

“Igreja em saída” e, com isso, apanha o que a Constituição sobre a Igreja “Lumen Gentium”,do 

Concílio Vaticano II expõe , expressamente, como uma característica esencial da Igreja. 

Como Comunidade de fé somos o Povo escolhido de Deus, neste mundo. Baptizados em Jesus Cristo 

e, por isso, estamos unidos entre nós, dependemos uns dos outros, como membros de um mesmo 

Corpo. Somos a nova Criação de Deus, neste mundo, chamados a seguir Cristo, chamados à 

santidade, a caminho, com uma promessa. 

O Reino de Deus quer tornar-se presente, neste mundo, em nós e através de nós. Contudo, não 

somos o Reino de Deus, nem, tão pouco, o é a Igreja. Mas, Ela é o sinal, o instrumento que brilha, 

precedendo o Reino de Deus. Vivemos neste mundo. Contudo, aquí, habitamos “um mundo que não 

é o nosso”. O nosso lar não se encontra aquí, já somos cidadãos do Céu. (Flp 3,20) 

Como peregrinos, como Igreja peregrina, estamos a caminho do Reino de Deus, a caminho para 

aquela meta que Deus nos prometeu e, que está para além deste mundo. Por isso, olhamos em 

busca do Novo Céu e da Nova Terra (Ap 21), peregrinando “longe do Senhor” (2 Cor 5,6), 

                                                           
3 Cf. Manfred Entrich, Joachim Wanke (Ed.), Em casa num mundo forasteiro. Impulsos para uma nova pastoral, Stuttgart 

2001 



procurando a cidade futura e perene (cf Heb 13,14) 4. É muito claro, para mim, que isto não nos 

chega à alma fácilmente, porque estamos bem enraizados no nosso mundo, visto que, como seres 

humanos, fazemos parte dele. Por conseguinte, também interiorizámos a face visível da Igreja, a Sua 

clara estrutura hierárquica e a sólida fortaleza fundada sobre a rocha inamovível de Pedro; 

identificámo-no com esta face visível da Igreja e firmámo-nos nela. E, agora, o Concílio realça que 

não somos o Reino de Deus e que, tão pouco, somos uma sólida fortaleza mas, que estamos a 

caminho, peregrinando para uma meta que está à nossa frente; e que, ao ouvirmo-nos uns aos 

outros e, ao ouvirmos Deus ao mesmo tempo, ser-nos-á mostrado o caminho sempre novo para a 

supracitada meta. 

O Pe. José Kentenich – com fé firme na Divina Providência, com confiança no agir d’Ela na História 

e, com confiança na condução desta Providência na sua vida que, lhe indicou, passo a passo o seu 

caminho – compreende, claramente, o que estas afirmações significam para a Igreja. Recorre a uma 

imagem, só por si, muito forte e carregada de tensões. Diz que, a Igreja, a rocha de Pedro, este 

bloco errante no meio da ondulação, começa a mexer-se e, põe-se , de novo, a caminho, para 

peregrinar rumo à promessa presenteada por Deus.  

A imagem da rocha, da rocha que se põe em movimento e caminha, diz-nos muito. Nela é palpável 

a tensão em que vive a Igreja. Durante o Concílio Vaticano II esta imagem foi exposta 

conscientemente. A Igreja é uma comunidade de peregrinos a caminho. Este mundo não é a meta, a 

Igreja ainda não está acabada. Por isso, nunca deve deter-Se. Permanentemente, deve pôr-Se a 

caminho e renovar-Se. E, para nós, como Igreja e, também, como cristãos individuais, isto significa 

levar a sério, o facto de sermos estrangeiros neste mundo que, todos juntos somos peregrinos na 

Igreja e que, todos juntos, somos peregrinos da Igreja. 

A Igreja que, muito frequentemente e, durante demasiado tempo, esperou que as pessoas se 

aproximassem dela, coloca-se em saída, como o formula o Papa Francisco e, dirige-se, de novo, 

para as pessoas, até às periferias. Não tem medo de se acidentar, ferir ou sujar “por sair para a 

rua”. (EG 49). Não quer uma Igreja preocupada em ser o centro. (EG 49). A Igreja, em companhia 

de todos, sabe-Se a caminho rumo a Jesus Cristo e, sabe que Ele vai com Ela. Tal como, o próprio 

Jesus não esperou que as pessoas viessem ter com Ele mas, dirigiu- se a elas, abordou-as e 

perguntou-lhes: “Que queres que te faça?” (Mc 10,51), deste modo, temos que, como Igreja, 

procurar as pessoas nos lugares onde vivem, nas situações mais diversas e, aproximá-las da 

mensagem da victória Pascal de Jesus Cristo, por meio da nossa vida e da nossa palavra. 

A visão do Concílio Vaticano II, a do nosso Santo Padre, o Papa Francisco e a de Schoenstatt, é a de 

uma Igreja que, cheia de dinamismo, se põe a caminho e peregrina; a de uma comunidade viva de 

fé, cativada por Deus e, igualmente, sensível às perguntas e buscas das pessoas. Uma Igreja que 

não maça mas, que, humildemente, entrega um testemunho. Mas, que, ao mesmo tempo, para levar 

o Evangelho, tem a coragem, inclusivamente, de se fazer convidada, tal como Jesus com Zaqueu. 

(Lc 19,5) 

                                                           
4 Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, cit. LG, aquí LG 9  

 



Este caminho é mais difícil do que organizar comunidades e criar estruturas. Visto que, a fé e, uma 

vida de testemunho com base na fé, implica risco. A fé é forte pela esperança, da qual vivemos e, 

que nos sustenta. Esta fé tem uma meta e, ela própria é uma peregrinação rumo à dita meta, neste 

mundo. Tal peregrinação requer, como aconteceu com Abraão, a vontade de sair do nosso meio 

ambiente, a disposição para quebrar, por Jesus Cristo e pelo Seu Evangelho, padrões rígidos, 

trincheiras endurecidas e desenganos solidificados. Uma Igreja peregrina, uma Igreja em saída, é 

uma Igreja a caminho, uma Igreja à beira do caminho e, nos caminhos, nos caminhos de vida dos 

nossos irmãos. 

Uma Igreja nos caminhos de vida das pessoas olha para, essas pessoas, com os olhos e com o 

coração de Jesus. Aqui, cada um e cada uma, conta. Aqui, cada um é único e, cada um, foi 

chamado por Cristo. Nesta Igreja há vida. Ela descobre as riquezas que, cada um possui e, deste 

modo, descobre a diversidade que lhe foi presenteada. A Igreja vê a abundante riqueza dos dons e 

carisma no Povo de Deus. Apercebe-Se do anseio nas pessoas e conhece os seus limites e o seu 

desamparo. Esta Igreja “vive”, como escreve o Papa Francisco, “um desejo inexaurível de oferecer 

misericórdia”. (EG 24) “Conhece as longas esperas e a suportação apostólica”(EG 24) “Patenteia 

muita paciência” (EG 24) “Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio” (EG 24) 

Ao mesmo tempo, esta Communio da Igreja, é sempre, enquanto na terra se peregrine em pais 

estrangeiro, uma comunidade de santos e de pecadores. Isto, exige uma convicção, sempre nova, 

acerca da nossa meta; mas, exige, também, de modo permanente, misericórdia e, manter, sem 

desfalecimento, a confiança no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, é necessário deixar as almofadas 

de repouso deste mundo e sair rumo a Deus e rumo às pessoas, para lhes levar o Evangelho. 

A Constituição Dogmática sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, vê, em Maria, a Imagem 

primordial da Igreja do fim dos Tempos e, da Igreja peregrina neste mundo:”Do mesmo modo que a 

Mãe de Jesus, já glorificada nos Céus, em corpo e alma, é imagem e princípio da Igreja que Se 

haverá de cumprir na vida futura, assim, na terra precede, com a Sua luz, o peregrinante Povo de 

Deus como sinal de esperança segura e de consolo até que chegue o dia do Senhor (cf. 2 P 3,10)” 

(LG 68). A Igreja, não se sabe, apenas, estreitamente, unida a Maria e, não A vê, somente “no seu 

labor apostólico” (LG 65) mas, confia, agradecida, em que Maria “com o Seu amor maternal, cuida 

dos irmãos (e irmãs) do Seu Filho que, ainda, peregrinam” (LG 62), acompanha-os e precede-os no 

seu caminhar. O Papa Francisco afirma: já que, “com o Espírito Santo, no meio do povo, está 

sempre Maria”. (EG 284), e, como Jesus, “não quer que caminhemos sem uma Mãe” (EG 285), 

deu-no-l’A “para nos acompanhar pela vida” ((EG 286) “5A Sua excepcional peregrinação da fé 

representa um ponto de referência para a Igreja.” (EG 287)6 Ela é a Mulher que se põe a caminho. 

Ao tomar conhecimento, pelo Anúncio do Anjo que, devia ser a Mãe do Filho de Deus, a primeira 

coisa que faz é sair da sua terra para, sem demora, auxiliar (Lc 1,39; cf. EG 288) a Sua parente 

Isabel, para, ainda antes que Ele nascesse, levar o Seu Filho às pessoas. 

Isto é algo que caracteriza e marca a vida e o agir de Schoenstatt como Movimento Apostólico. 

Desde o princípio o Pe. Kentenich e, com ele, Schoenstatt, se guiou por Maria, a Mãe da Igreja e a 
                                                           
 

5 O Papa Francisco cita aquí a Encíclica „Redemptoris Mater“ do Papa João Paulo II., Nr. 6 



Mulher em saída; e, sabe-se, activamente, guiado e acompanhado por Ela. Maria é sinónimo de 

dinamismo e é o caminho que conduz às pessoas. Também é sinónimo de uma Igreja que, como 

Maria, é sustentada pelo Espírito Santo e é conduzida por Ele e, deste modo, dia após dia, com fé 

nessa condução, por vezes surpreendente, de Deus, avançar no seu peregrinar, também na vida 

quotidiana. Maria, a cheia do Espírito Santo e, entrelaçada com Ele (cf. Lc 1,35); que, não só 

escutou a voz de Deus, como também, a conservava no Seu coração e a meditava (Lc 2, 19-51), 

abre os nossos olhos, o nosso coração e os nossos ouvidos para perscrutarmos profundamente os 

sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho (cf. Mt 16,4; GS 4) 

Hoje, Maria, também Se põe a caminho em direção às pessoas e, ao fazê-lo, aproxima-Se delas 

para lhes falar. Isto experimentamo-lo, actualmente, num fenómeno fascinante: a “Campanha da 

Mãe Peregrina”. Há já alguns anos, no Brasil, o Diácono João Luiz Pozzobon peregrinou durante 35 

anos, até ao dia da sua morte, com a imagem da Mãe Três Vezes Admirável. Percorreu milhares de 

quilómetros a pé, levando esta imagem às pessoas, o que gerou uma inesperada reação em cadeia. 

Hoje, a Campanha da Mãe Peregrina conta com 200.000 imagens peregrinas que vão ao encontro 

das pessoas, em 100 países. 

 
II 
A Igreja conduzida pelo Espírito Santo 
 

No dia 15 de Outubro reuniram-se, em Friburgo, 80 jovens corredores, com uma Tocha acesa. Com ela 

percorreram o caminho que vai do Valle de Pompeya, em Nápoles e o lugar da celebração Jubilar, em 

Schoenstatt. Do Santuário Mariano, no Valle de Pompeya, foi suscitado, ao Fundador de Schoenstatt, o 

impulso que o levou a pedir a Maria que, tal como, tinha acontecido em Pompeya, escolhesse a Capela de S. 

Miguel, em Schoenstatt, a transformasse num lugar de peregrinação que oferecesse enraizamento (lar) às 

pessoas e, força, para serem testemunhas de Jesus Cristo. Estes oitenta jovens corredores, com Tocha, 

queriam acender, de novo, o fogo que conduziu à Fundação do Movimento de Schoenstatt. 

Nesse momento fundacional não houve nenhuma aparição de Nossa Senhora nem, nenhum outro milagre. O 

Pe. Kentenich fundou e construiu o seu Movimento, sondando, procurando, com o olhar, os sinais dos tempos 

que Deus nos oferece. Assumiu que, Deus age na História e, deste modo, nos mostra a Sua vontade e, pela 

fé, permite-nos reconhecer as Suas inspirações. Tal como, o Apóstolo S. Paulo, o Fundador de Schoenstatt 

estava convencido que é Deus, Quem nos conduz e nos abre as portas (cf. 1 Co 16,9; Col 4,3) e, que é 

preciso descobrir a frincha aberta, em vez de, ficar ao pé dela e, começar a dar cabeçadas na parede. 

Quem é convidado por Deus a peregrinar até à Cidade Prometida, tem que, estar disposto a deixar-se 

conduzir por Ele. A Teologia diz-nos, claramente, que Deus conduz e dirige a Sua Igreja através do Espírito 

Santo. E, Deus é óptimo a fazer surpresas. Todos nós, nos damos conta, quanto teimamos naquilo a que 

estamos acostumados e, quão difícil é, aventurarmo-nos a alguma coisa nova ou a alguma coisa a que não 

estamos habituados. Quem quiser deixar-se conduzir por Deus, pelo Seu Espírito Santo, precisa de uma 

elevada sensibilidade espiritual para não confundir uma ideia própria com uma inspiração do Espírito Santo. 



O caminharmos juntos, como peregrinos, exige um ouvido activo e sensível, um escutar, uma escuta de cada 

um, uma percepção atenta do outro e, de tudo o que nele vive. Mas, sobretudo, um procurar juntos, a Deus, 

com o olhar e escutá-l’O com humildade. Para isto, são precisos ouvidos dispostos a escutar, um coração 

sensível e, um sentido agudo para a Mensagem do Evangelho, para os sinais dos tempos e para as perguntas 

e esperanças das pessoas. 

O filosofo de religião de Friburgo, Bernhard Welte, escreveu uma profunda observação, válida até aos nossos 

días:”É uma graça encontrar uma pessoa que, verdadeiramente, possua a arte de saber escutar. Sim, 

gradualmente ,vamos chegando à convicção que o saber escutar bem é uma arte maior do que saber falar 

bem”7 

A sensibilidade para Deus exige, igualmente, uma sensibilidade para as pessoas. Sim, penso que, ao 

escutarmos as pessoas podemos exercitar-nos no escutar a Deus e, vivê-lo no dia-a-dia. A opção do Papa 

Francisco e, com ele, a opção da Igreja pelas pessoas, é uma opção clara por as escutar. Então, percebemos 

que procuram a salvação, percebemos como atingem os seus limites (tanto corporais, como mentais e 

morais). Escutamos como esperam não fracasar ao experimentarem os ditos limites; como anseiam sair das 

suas limitações. Ficamos a saber como anseiam a vida que Deus lhes oferecerá para além da Sua Luz. 

O Papa Francisco exige que, os Evangelizadores, seguindo o exemplo de Jesus que, Se fez um como nós, se 

identifiquem, de tal modo, com os destinatários da Mensagem que transmitem que, cheguem a ter “cheiro 

das ovelhas” (EG 24). Deste modo, o Bispo, não só, “às vezes pôr-se-á à frente para indicar a estrada e 

sustentar a esperança do povo, outras vezes manter-se-á simplesmente no meio de todos com a sua 

proximidade simples e misericordiosa e, em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo, para 

ajudar aqueles que se atrasaram e sobretudo porque o próprio rebanho possui o olfacto para encontrar novas 

estradas”. (EG 31) 

 

O Papa deseja que, levemos a sério o antigo provérbio :”vox populi vox Dei”. Uma comunhão dinâmica, 

aberta e missionária terá que procurar um “diálogo pastoral” (EG 31). O Papa afirma:” Cada vez que nos 

encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus” (EG 

272). Trata-se de “ pôr-se à escuta do povo, para descobrir aquilo que os fiéis precisam de ouvir” (EG 154). 

Uma “cultura do encontro”, como disse o Papa Francisco8 exige passar de uma Igreja que só ensina, para 

uma Igreja que escuta. Assim, o expressa, também, o Sínodo Extraordinário dos Bispos sobre “As exigências 

Pastorais da familia”, no seu Relatio Nr. 3, ao falar, baseando-se no Papa Francisco, de uma dupla 

obrigação de escutar:”escutar tanto os sinais de Deus como, os da História dos Homens” 

Escutando, procurar Deus com o olhar e, com esta atitude, dirigir-se às pessoas. Este é o caminho de uma 

Igreja que Se orienta por Maria que, como escrava do Senhor, não só escuta com os ouvidos, como também, 

com o coração. Assim, é toda ouvidos. Também o Evangelista S. Lucas sustenta duas vezes:”Maria, por seu 

lado, conserva cuidadosamente «todas estas coisas ponderando-as no seu coração» (Lc 2,19.51) 

 

E, “Maria sabe”, diz o Papa Francisco, “Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito de Deus tanto nos 

grandes acontecimentos como naqueles que parecem imperceptíveis. É contemplativa do mistério de Deus no 

mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos…Esta dinâmica de justiça e ternura, de 

contemplação e de caminho para os outros faz d’Ela um modelo eclesial para a evangelização” (EG 

288). Visto que, “Juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo” (EG 284). 

 

                                                           
7 Bernhard Welte, Acerca do correcto escutar, em: Perguntas duma academia“, Freiburg 1981 
8 O Papa Francisco em 25 de Outubro no encontro com os peregrinos de Schoenstatt em Roma 



Ela estimula-nos a escutar e ajuda-nos a fazê-lo. Vivemos numa época ruidosa, cheia de barulho e de muitas 

palavras. Os Walkman e os telemóveis ameaçam sequestrar-nos. Por isso, todos praticamos o “falar muito”, o 

desligarmo-nos interiormente e o pasar por alto. Um provérbio árabe diz:”Há dez mandamentos da 

sabedoria. Nove vezes: Cala-te! E o décimo: ”Fala pouco!” No silêncio e no recolhimento do guardar silêncio 

podemos exercitar-nos em escutar com o coração e, deste modo, vislumbrar, também, o que não se pode 

expressar com palavras. Numa das suas “histórias hassídicas”9(N.T.), Martin Buber conta-nos sobre dois 

homens que caminham juntos. Um deles fala sem cessar, enquanto que, o outro o acompanha, em silêncio, 

até que, de repente, este interrompe o que fala com a pergunta: "Sabes o que me preocupa?", ao que o 

primeiro responde: “Como posso saber, se tu não dizes nada!". E, a resposta do segundo: "Amar é saber o 

que preocupa o outro”. 

Uma coisa que, surpreende muita gente, é que o Papa Francisco, na sua Exortação Apostólica “Evangelii 

Gaudium”, fale, repetidamente, de ternura.10 Segundo as suas próprias palavras, ela pertence ao “ estilo 

mariano na actividade evangelizadora da Igreja. Porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a 

acreditar na força revolucionária da ternura e do afecto. (EG 288). Os que se amam não precisam de muitas 

palavras. Sentem o que faz mover o outro, o que precisa, o que anseia. 

 III 
Igreja constituída para servir 
Um jornalista norte-americano que observava como a Madre Teresa de Calcutá tratava dos doentes 

e dos moribundos , disse-lhe: Nem por cem milhões de dólares faria isso! Ao que a Madre Teresa 

respondeu: Eu também não! Ninguém faz uma coisa destas por dinheiro. O amor, o amor ao 

próximo, sim faz. Espontâneamente, como por detrás de um tal procedimento, se descobre uma 

dimensão que pode mudar este mundo! A nossa sociedade procura, com razão, personalidades 

que, como S. Martinho11, partilhem o seu manto com o mendigo que passa frio. Ano após ano, as 

procissões de S. Martinho, levam a sua mensagem aos corações de crianças e de adultos. 

Personalidades como Santa Isabel da Hungria12 deixam claro que a Igreja está para servir as 

pessoas, segundo os exemplos supracitados e seguindo Jesus Cristo que, “não veio para ser servido 

mas, para servir” (Mc 10,45) 

O caminho de renovação da Igreja em direcção a uma maior credibilidade externa e, a uma 

crescente confiança interna, passa por uma visão e uma experiência de uma Igreja que serve. Esta 

visão é capaz de se aproximar dos corações e de os acender. Sem dúvida que, muitos fieis cristãos 

prestam numerosos serviços na nossa sociedade. Isto deve ser dito também. (Cf. Mt 5,16). É 

importante, isso sim, fazê-lo com “humilde consciência de si próprio”. Sabemos que, uma fé 
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10 Cf. EG 88; 270; 274; 279; 286; 288 
11 S. Martinho de Tours, cuja Festa se celebra a 11 de Novembro. (N.T.) 
12 Sta Isabel da Hungria, nasceu em 1207 em Presburg, Hungria, era princesa e filha do Rei André da Hungria, casou-se 

com o príncipe Luís IV de Thuringa na idade de 13 anos, do qual teve três filhos. Por influência de Isabel o governo da 

corte era marcado por três lemas:Piedade, Pureza e Justiça. Foi canonizada em 1231. A sua festa é celebrada no dia 17 

de novembro (N.T.) 



sustentada pelo amor e que irradia para fora, consegue comover as pessoas e convencê-las. Uma 

Igreja assim, humildemente serviçal e, que ao fazê-lo se esquece de Si própria (pelo menos de vez 

em quando), sinaliza o futuro. 

A nossa fé está viva se nos une a Deus e “procede do amor”13 e “ actua pelo amor” (Gal 5,6) (EG 

37), isto é, uma fé que está disposta a servir. Deste modo, respondemos a Deus que nos ama. (EG 

39) e, esforçamo-nos por agir como Ele, que é um Deus connosco e para nós; que nos manifesta a 

Sua Misericórdia e, nos faz experimentar o Seu Amor e preocupação por nós. Esta resposta dá um 

sentido à nossa vida e, também nos permite alcançar a meta da nossa vida, visto que “passamos da 

morte à vida”, diz o Apóstolo S. João, “porque amamos os irmãos” (1Jo 3,14). Amor fraterno, amor 

ao próximo como caminho da morte à vida. Isto surpreende e leva-nos ao centro da nossa fé. É , 

sem dúvida também, o caminho da Igreja em direcção à vida nova. 

À luz desta perspectiva compreendemos, de novo, quão central é para a Igreja a afirmação de 

Maria sobre Si própria :”Eis aquí a Escrava do Senhor” (Lc 1,38). Maria serve o Seu Filho e passa, 

por completo, para um segundo plano, por trás d’Ele. Preocupa-Se com os anfitriões das Bodas de 

Caná para os ajudar a sair da aflição. Fá-lo, inclusivamente, quando, aparentemente, o Seu pedido 

é rejeitado. Está aos pés da Cruz. 

Está totalmente “para” : Para o Seu Filho, para João, para a Igreja. Está ali por nós, seres humanos, 

como nossa Mãe, como nossa intercessora, como nossa educadora e companheira, como nossa 

auxíliar em todas as situações. (cf. EG 286) 

O Papa Francisco assinala que Cristo, “na hora suprema da nova criação conduz-nos a Maria,… 

porque não quer que caminhemos sem uma mãe” (EG 285). A julgar pelo teor das suas declarações, 

parece que, o Papa sente falta do mariano na Igreja, no sentido do maternal. Na nossa Igreja 

católica temos uma estrutura clara e uma hierarquia firmemente instalada. Isto é um presente e, está 

bem que assim seja. Contudo, também faz parte da nossa natureza humana que o poder – 

frequentemente mal-entendido – se concentre cada vez mais e tenha tendência a controlar, 

precisamente, devido a uma consciência de responsabilidade. 

Um cargo que existe para servir não pode acumular e concentrar poder. Dito cargo tem sentido se 

oferece confiança, em vez de, vigiar e controlar. Um cargo que vive da confiança e oferece 

confiança faz participar e integra muita gente. Como tem interesse em despertar a co-

responsabilidade e, estar ao seu serviço, isto é, porque quer apoiar esta co-responsabilidade, a 

autoridade é fecunda ao dividir o trabalho e, ao exercer a responsabilidade subsidiária. Uma 

autoridade que deseja estar ao serviço das pessoas, olha, em primeiro lugar, para a vida e para as 

necesidades dessas pessoas. 

Estou agradecido porque o Papa Francisco, por meio, da consulta que realizou em toda a Igreja, 

antes do recente Sínodo dos Bispos, quis tomar conhecimento da realidade e quis ouvir os crentes, 

com as suas necesidades e preocupações e, também, com as suas expectativas e esperanças. Isto 

foi um passo na direcção da “Igreja à escuta”. Ainda mais, lhe agradeço por ter exortado os 
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particiantes do Sínodo a falarem livremente e a ouvirem-se uns aos outros. Nisto, ele próprio deu o 

exemplo como ouvinte no Sínodo. 

Este é, também, o sentido do proceso de diálogo e de discussão que impulsionei na nossa Igreja 

católica alemã. Queremos escutar e acolher, o que nos move, o que nos preocupa e, também, as 

perspectivas que vemos. Ao escutarmo-nos, mutuamente, e, ao escutarmos a Deus, como 

comunidade, queremos que Ele nos mostre o caminho e nos conduza por ele. Ao escutarmo-nos uns 

aos outros ,descobrimos e damos nova vida à dimensão comunitária e colegial, sinodal e 

participativa da nossa Igreja. O Papa Francisco a isso nos anima e precede. 

 

IV 
Igreja – viver em Aliança (e a partir dela) 
Para a vida e, para a teología de Israel, a Aliança que Deus selou com o Seu Povo é o momento de 

fundação decisivo e o fundamento que o sustenta. Nós falamos da “nova Aliança” que Jesus Cristo 

estabeleceu com o Seu Sangue e, pela qual, nos constituimos no novo Povo de Deus. A nossa 

espiritualidade e a nossa linguagem conservam isto ao falarem da Aliança Baptismal ou da Aliança 

Matrimonial. No Baptismo, Deus sela a Aliança com cada um e com cada uma de nós. Somos 

incorporados no Corpo de Cristo e, com isso, somos unidos, estreitamente, a Jesus Cristo e, entre 

nós. A Aliança Baptismal é, ao mesmo tempo, uma Aliança com os outros membros do Corpo de 

Cristo, com as nossas irmãs e os nossos irmãos, na comunhão da Igreja.  

Um grande anseio dos Padres do Concílio Vaticano II foi o de ancorar, mais profundamente, a ideia 

da Aliança, na teología e, na vida dos crentes. Assim, vários textos conciliares utilizam o termo 

Aliança. Por exemplo, a Constituição sobre a Igreja (Lumen Gentium) (LG 9:6), a Constituição 

Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje (Gaudium et Spes) (GS 48) e, outros (SC, DV)14. Contudo, a 

teología da Aliança e a consciência de viver numa nova Aliança, como aliados de Deus, pouco se 

desenvolveu até agora. 

A ideia da Aliança e a espiritualidade da Aliança tiveram, desde o principio, um papel constituinte e 

central na espiritualidade de Schoenstatt. O Pe. Kentenich coloca o centro, na Aliança, na Nova 

Aliança em Jesus Cristo, na Aliança de Amor que Deus selou connosco. No Baptismo, Deus escolhe-

nos como Seus aliados. Deste modo, o Pe. Kentenich fala duma “Aliança de Amor” com a Santíssima 

Trindade, com Nossa Senhora, de uma Aliança de Amor entre nós. A comunhão da Igreja vive da 

Aliança, da Aliança de Amor de uns com os outros. 

Vinte anos após o fim do Concílio Vaticano II, o Sínodo extraordinário dos Bispos de 1985 constatou 

que, “A eclesiología de comunhão é a ideia central e fundamental dos documentos conciliares”. 

(Documento final C1). A comunhão na Igreja é uma realidade dada por Deus que significa muito mais 

do que, o que, normalmente, se entende por comunidade. Ela é a comunidade da Nova Aliança, da 
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Aliança de Amor que Deus selou connosco. Cada um recebeu uma parte dum mesmo e único dom e, 

isso, conduz-nos a uma obrigatória e recíproca partilha da nossa parte com cada um dos outros. 

Que significado tem para a Igreja a comunidade da fé? Com ela passa para segundo plano a 

construção estática da Igreja, a sua construção hierárquica e, o Concílio Vaticano I é continuado e 

complementado pelo Concílio Vaticano II. Isto conduz a um novo e poderoso dinamismo. No ponto, 

em que a Aliança de Deus connosco, seres humanos, em que a Aliança de Amor entre nós, se 

converte no alicerce sustentador, construimos uma Igreja, em que a vida não é determinada por leis 

ou por prescripções, nem por preceitos ou controlos, mas sim, pelo sentir comum e pela 

solidariedade.  

 “A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e a comunhão «reveste 

essencialmente a forma de comunhão missionária» (EG 23), escreve o Papa Francisco. A 

comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1 

Jo 4, 10), (EG 24). Esta Igreja contrai assim o «cheiro das ovelhas», (EG 24), Cuida do trigo e não 

perde a paz por causa do joio. (EG 24). Esta Igreja acompanha as pessoas para as ajudar a crescer 

no seu encontro com Cristo, para as ajudar a darem-se conta que este processo requer paciência e 

tempo. Segundo o Papa Francisco, existe uma desproporção “quando se fala mais da lei que da 

graça, mais da Igreja que de Jesus Cristo, mais do Papa que da Palavra de Deus” (EG 38). Ele cita 

S. Tomás de Aquino, Doutor da Igreja, que “sublinhava que os preceitos dados por Cristo e pelos 

Apóstolos ao povo de Deus «são pouquíssimos».15 

Uma Igreja que Se sabe sustentada pela Aliança, vive da Promessa e da visão de ser, em comum, 

um só corpo. Mantem-Se unida pela Aliança com Deus e, pela Aliança de uns com os outros, pela 

solidariedade mútua e pela espiritualidade da Aliança. Trata-se duma Igreja, na qual, cada crente 

se enxerta por livre arbítrio e impulsionado pelo amor. Segundo o Pe. Kentenich, “esta comunidade 

da Nova Aliança desprende-se duma mera justaposição externa. Luta por uma profunda e íntima 

unidade, luta para que as almas cheguem a estar umas nas outras, vivam umas para as outras e 

umas com as outras, luta por um estar, permanentemente, ancoradas em Deus e por terem uma 

eficaz consciência de responsabilidade pelos outros. 

Cada um vive para os outros e, vive dos outros. Assim, a Igreja não é uma rocha estática, em que 

tudo está fixo e é inamovível. É construida por pedras vivas (1 P 2,5), as quais, por sua vez, 

participam na vida, ajudam a construir, enxertam-se a si próprias e integram-se. Esta Igreja é uma 

comunidade e é tarefa de todos, é um laço e uma Aliança livremente escolhidos por amor, onde se 

diz: se queres, podes; e, não se diz: tu tens que, Tu estás convidado e és bem-vindo. Tu podes 

incorporar-te e trazer os teus. 

Onde a Igreja se constrói, se edifica e se continua a construir a partir da ideia da aliança bíblica, 

formamos uma rede sustentadora. Cada entrelaçamento entre nós e, de um com os outros vive, por 

um lado, da “consciência de se ser sustentado pelo todo e, por outro lado, da consciência de se ser 

importante para a estabilidade e para se conseguir a maior densidade possível desta rede. Então, 

apercebemo-nos dos outros crentes como complementos e, experimentamo-nos, mutuamente, como 
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enriquecimento mútuo”16 Se estivermos atentos e abertos a isto, não nos é tão difícil descobrir a 

multiplicidade de dons na nossa Igreja e nas nossas comunidades. Cada um e cada uma recebeu 

dons e talentos, ninguém tem as mãos vazias. Conhecer os próprios dons e agradecer por eles pode 

ajudar a compreender melhor os outros. Deus concedeu todos estes dons “para proveito mútuo” (1 

Co 12,7), ”para edificação do Corpo de Cristo” (Ef 4,12), tal como lemos na Carta aos Coríntios e 

aos Efésios. Assim, segundo os dons que recebemos, somos enviados aos outros e, aos dons que 

eles receberam. 

Se revirmos o relato do Pentecostes nos Actos dos Apóstolos, vemos que a chama do Espírito que 

desceu do Deus Altíssimo sobre os Apóstolos, se dividiu em línguas e, deste modo, se repartiram 

sobre cada um. Cada um recebe do Espírito, o seu dom. E, todas as língua provêm de uma só 

chama, do mesmo Espírito. Cada pessoa é única e é chamada de modo muito pessoal. Cada um 

tem o seu dom. Mas o chamamento e o dom procedem do mesmo Espírito Divino e, querem conduzir 

à unidade, a Koinonia17 Pneumatos18, a unidade no Espírito.  

Por isso, sonho com uma nova cultura de Aliança e, sonho com uma rede na nossa Diocese, nas 

nossas comunidades. Tal cultura de Aliança e tal rede querem unir, entre si, a multiplicidade de dons 

de cada um, querem unir, entre si, grupos, círculos, lugares característicos, biótopos da fé, institutos, 

comunidades e paróquias, e gerarem um intercâmbio para a partilha da fé , obsequiando-se e 

apoiando-se mutuamente. Para que a relação entre eles se estabeleça e, para que, se conserve viva 

a rede, muito para além das nossas comunidades e da nossa Diocese, estão os nossos institutos, 

estão os Movimentos eclesiais e as Comunidades religiosas, a quem, no futuro, caberá uma 

pronunciada relevância. Na nossa Igreja, eles reunem pessoas, acima de, comunidades e Dioceses, 

trocam ideias, partilham a fé, permitem que outros partilhem a fé que possuem e, apoiam-nos na 

própria fé. 

Pertencer a uma Igreja universal, ser católico significa olhar para além dos limites do próprio 

umbigo, com amor ao próximo e com solidariedade. O conhecer os outros pode ajudar a que, nos 

seus dons, na diversidade e multiplicidade, das capacidades e talentos que existem na Igreja se 

possa tornar visível e se possa experimentar um pouco da infinidade, da plenitude e da bondade de 

Deus. A pluralidade e a variedade dos dons é um sinal de vitalidade e de plenitude. Infelizmente, os 

representantes da Igreja correm, amiúde, o perigo de verem, em tudo o que é novo e desconhecido, 

uma ocasião de divisão e de discórdia, em lugar de o considerarem, em primeiro lugar, como uma 

oportunidade de vida múltipla e um presente para todos. O que falta a um, trá-lo o outro. A 

capacidade dos outros vai para além dos meus próprios limites e, portanto, também significa um 

dom, um enriquecimento para mim. Viver uma cultura de Aliança, uma piedade de Aliança significa 

que, confiante no apoio de Deus, o grande Aliado, podemos percorrer juntos o caminho de 

peregrinação da fé e, ao fazê-lo, comprometemo-nos uns com os outros.Se agora falamos sobre a 

Aliança de Amor com Nossa Senhora, quer dizer que levamos a sério o facto de Maria não ser, 

apenas, modelo de fé mas , também, por ser Mãe da Igreja , é nossa Mãe. “Na Cruz…, nesse 
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momento crucial, antes de dar por consumada a Obra, da qual, o Pai O tinha encarregado, Jesus 

disse a Maria:”Mulher, eis aí o Teu filho”, A seguir disse ao Discípulo amado:”Eis aí a Tua Mãe” (Jo 

19, 26-27)… Jesus deixou-nos a Sua Mãe como nossa Mãe. Só após ter feito isto é que Jesus pôde 

sentir que:”tudo se consumara” (Jo 19,28). Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo 

conduz-nos a Maria. (EG 285) 

Ele “conduz-nos a Ela, porque não quer que caminhemos sem uma mãe”; (EG 285). Assim, nos diz o 

Papa Francisco e acrescenta:” Ela é a missionária que Se aproxima de nós, para nos acompanhar 

ao longo da vida, abrindo os corações à fé com o seu afecto materno. (EG 286) Ela é activa , 

estende-nos a Sua mão e , espera que A agarremos para percorrermos, em Aliança com Ela, o 

caminho de peregrinação da nossa fé. Esta é, há séculos, a experiência de fé de incontáveis crentes, 

é a experiência do Pe. Kentenich e de Schoenstatt há um século. Maria não é, apenas, o Auxílio dos 

cristãos, a Nossa Senhora desatadora de nós; é, também, A que ata a Aliança, A que reúne as 

pessoas. Os lugares de peregrinação como Lourdes, Fátima e Guadalupe e, também, os numerosos 

lugares de peregrinação da Francónia19 dão eloquente testemunho disto. 

Esta Igreja não existe para Si própria e, muito menos, só para os crentes que n’Ela e com Ela estão a 

caminho. Ela é para todos, para toda a familia da Humanidade. Assim, nos lembra a Constituição 

Pastoral “A Igreja no mundo actual” (Gaudium et Spes): “As alegrias e as esperanças, as tristezas e 

as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 

as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade 

alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração”. (GS 1) Acerca da tarefa 

da Igreja diz: ”Trata-se, com efeito, de salvar a pessoa do homem…” (GS 3) 

 “É a sociedade humana que tem que se restaurar”. (GS 3) E, o Papa Francisco na sua Exortação 

Apostólica fala, também, sobre “Alguns desafios do mundo actual” (I EG 52 ss.), sobre “uma reserva 

moral que guarda valores de autêntico humanismo cristão” e “a enorme importância que tem uma 

cultura marcada pela fé” (EG 68). “Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para 

inculturar o Evangelho”. (EG 69). Com isto, agarra uma das grandes perspectivas do Concílio 

Vaticano II que indica o rumo para o futuro. A Constituição Dogmática sobre a Igreja “Lumen 

Gentium” e a Constituição Pastoral “Gaudium et Spes”, foram, para aqueles que vivemos o Concílio 

e nos identificamos com os Padres Conciliares, os grandes sinais luminosos, os grandes desafios e os 

grandes impulsionadores. 

Como “sal do mundo” (Mt 5,13) e “Luz do mundo” (Mt 5,14) a Igreja não existe para Si própria. Ela 

tem uma missão para o mundo inteiro e para a sociedade. Por este motivo, o Concílio diz:”…este 

povo messiânico, ainda que não abranja de facto todos os homens, e não poucas vezes apareça 

como um pequeno rebanho, é, contudo, para todo o género humano o mais firme germe de 

unidade, de esperança e de salvação” (II LG 9) 

O Pe. Kentenich ousa dizer, após o Concílio que, a Igreja “tem a missão de se transformar na alma 

da cultura e do mundo actuais e futuros”. Tal como, a Igreja primitiva se via a Si própria como alma 
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do mundo. Também o Papa João Paulo II nos exortou, constantemente, a colaborarmos , de modo 

activo e comprometido, na construcção duma “Civilização do Amor”. 

Podemos estar certos que, o Espírito de Deus cria, em cada época, pessoas que acreditam no sonho 

e na visão da renovação, da mudança para melhor e que, com corações ardentes, se comprometem 

com isso. Com razão o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium , dedica uma parte considerável da 

sua exposição à posta em marcha missionária e ao compromisso com os pobres e oprimidos do 

nosso mundo. O Concílio diz, simplesmente, “A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária.”20 

Trabalhar missionariamente na configuração duma cultura universal cristã significa pôr-se do lado do 

Evangelho e representar, activamente, os seus intereses. Mas também, significa viver, de tal modo 

que, se possa ver , claramente, que a fé em Deus não nos converte em pessoas de critério estreito e 

mal-humoradas mas que, nos liberta e faz felizes. Que se veja que, tal como o Papa Francisco o 

formula, logo na Introdução da sua Exortação Apostólica:” A Alegria do Evangelho enche o coração 

e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1) 

 Significa viver de tal modo que, como diz o Profeta Zacarias : Os não crentes “ agarrarão a orla do 

manto e dirão: queremos ir convosco , porque ouvimos dizer que Deus está convosco” (Zac 8,23) O 

Bispo Gerhard Feige, de Magdeburgo diz:” Nós, “cristãos não somos, nem da linha dura, nem 

molengas, muito menos, charlatães, ou moscas mortas. Em todo o caso, como cristãos, deveríamos 

ter a coragem de defender as nossas convicções, com os dentes – não mordazmente mas, 

mordendo.” Só com uma “mordidela” necessária, outros prestarão atenção ao Evangelho. Só assim, 

somos sal da terra e luz do mundo que, mostram o caminho para chegar a ser alma da cultura 

universal 

Segundo o Papa Francisco este esforço pelo “ ecumenismo é uma contribuição para a unidade da 

família humana” (EG 245) e, aponta “ torna-se urgente a busca de caminhos de unidade” (EG 246). 

Convida-nos a “concentrarmo-nos nas convicções que nos unem” (EG 246). Não podemos recuar 

neste esforço. É uma tarefa nuclear do Senhor para nós. O mundo espera-o.  

As declarações orientadoras do Concílio Vaticano II, a visão do nosso Santo Padre Francisco e a 

espiritualidade e experiência de Schoenstatt acompanharam-nos nesta meditação sobre a nossa 

Igreja a caminho, rumo ao futuro. Também nos acompanhou o que a Teologia e a fé católicas nos 

dizem sobre Maria. Porque, uma Igreja peregrina que está à escuta, que é serviçal, uma Igreja que 

vive da Aliança com Deus, é uma Igreja mariana e missionária. 

Os Discípulos reuniram-se ao redor de Maria, a Mãe do Senhor, no Cenáculo, após a Sua 

Ascensão. Onde está Maria forma-se comunidade, aí cresce Igreja. Tal Igreja mariana é uma Igreja 

maternal, uma Igreja que acolhe e oferece lar. Uma Igreja mariana é uma Igreja em comunhão 

fraterna, sustentada pelo amor e pela solidariedade. Como Maria e com Maria está aberta ao 

Espírito Santo e ao Seu agir. Uma Igreja mariana é uma Igreja cheia do Espírito, uma Igreja que, dia 

após dia, escuta, de novo, a Palavra de Deus que, age, de acordo com Ela e se põe a caminho em 
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direcção às pessoas para lhes levar Cristo e, para as fazer experimentar o Seu amor e a Sua ajuda. 

Quem, como Maria e com Maria, orienta as suas antenas para Deus, encontrou um sistema de 

navegação segura para a vida. 

Original alemão: Tradução, Lena Castro Valente, Lisboa. Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 


