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Santo Padre, 

Com respeito e com a humildade de sentir-nos seus filhos na fé, nos dirigimos 

a sua Santidade para contar-lhe o anseio que arde em nossos corações. 

Somos um grupo de pessoas ligadas ao Movimento Apostólico de Schoenstatt 

na Espanha de diferentes comunidades. Tivemos a honra de celebrar com sua 

Santidade, juntos a muitos outros, na Sede do Vaticano, dia 25 de Outubro de 

2014, no jubileu do 1º Centenário da Fundação de Schoenstatt o 18 de Outubro 

de 1914. Porém, além desta importante celebração, em cada um dos corações 

dos que abaixo assinaram, ardia há muito tempo a ideia de aprofundar nossa 

Aliança de Amor selada com a Santíssima Virgem, fazendo uma íntima Aliança 

com sua Santidade, como anseio de fidelidade a sua pessoa e a Igreja e como 

resposta ao legado que nos deixou, nosso Fundador, o Padre José Kentenich. 

Ele quis deixar como epitáfio na sua tumba "Dilexit Ecclesiam". E essa foi a 

tarefa que ele fez para nós, seus filhos espirituais: que amamos a Igreja. A 

Aliança de Amor com a Santíssima Virgem, selada pelo nosso Pai Fundador e 

os primeiros congregantes em 1914, e a qual milhares de pessoas se uniram 

posteriormente de fora e de dentro do Movimento de Schoenstatt é o selo mais 

profundo de nossa espiritualidade.  Nossa Aliança de Amor com Maria é para 

nós força e dom, para trazer vida seu Dilexit Ecclesiam. é o que cada dia nos 

impulsa e nos move a querer ser coração da Igreja e entregar a fé ao mundo 

inteiro. 

A Aliança com sua Santidade, como aprofundamento da Aliança de Amor com 

Maria, é nossa melhor maneira de aderirmos com confiança ao seu mandato 

como Papa, de ir até a cultura do encontro, dando resposta ao seu chamado de 

renovar a Igreja e de rezar por sua santidade em tão difícil, delicada e 

maravilhosa tarefa. 



Anexamos, Santo padre, a oração com a qual selamos a Aliança com sua 

Santidade. A leitura desta oração ocorreu informalmente em 26 de outubro de 

2014, após a missa dominical, na Basílica de São Pedro, em Roma. Ali houve a 

presença dos que queriam selar uma Aliança com sua Santidade. A cerimônia 

oficial aconteceu em 1º de novembro de 2014, no Santuário de Nossa Senhora 

de Schoenstatt, Serrano nº 97. Madri 28006. 

A oração da comunidade foi construída a partir da contribuição individual que 

expressa o significado da aliança de cada um de nós com o Senhor, depois de 

passar por uma oficina que durou vários meses, onde oramos, estudamos, 

discernimos documentos, mensagens e discursos de sua Santidade 

Santo Padre, com esta simples, porém profunda ação queremos mostrar-lhe 

nosso respeito, admiração, fidelidade e incondicionalidade na construção do 

Reino de Deus. Pedimos a vossa Santidade que receba e aceite esta oferta que 

trazemos com muito carinho. 

Seus fiéis filhos na fé, 

Padre José María García Sepúlveda  

María Inés Simionato  

Pedro Dubié  

Paz Leiva  

Miguel Angel Rubio  

Rosario Viada  

Alvaro Obando  

Belén Olleros  

María José Martín  

Juan Zaforas  

Leonor Gil  

Miguel Miralles  

Soledad Menendez  

César Fernandez Quintanilla  

María Romero  

Dioni Esteban  

Pablo Crevillén  



Barbara De Franceschi  

Eduardo Aymerich 

 

Oração de Aliança com o Papa Francisco. 

"Debaixo de sua proteção, Santíssima Virgem, Mãe da Igreja, viemos hoje pedir-

te pelo Papa Francisco, para que possa receber os frutos da Aliança de Amor 

que selamos contigo. Mãe, fazemos hoje vida o "Dilexit Ecclesiam" de nosso 

Fundador o Padre Kentenich e levamos muito a sério sua herança de amar a 

Igreja como ele a amava.  

Continue nos guiando, Mãe, do Santuário, mostre-nos onde o Papa Francisco 

está nos pedindo para ir e nos ajuda, Mãe, para imitar-te, deixando nosso 

conforto para alcançar todos os necessitados. Ninguém como você pode nos 

ajudar a pronunciar: 

 

"SIM, PAI, VAMOS CONTIGO" 

E hoje queremos de tua mão pronunciar esse "SIM" ao Papa Francisco: 

"SIM, PAI, COMPROMETEMO-NOS A REZAR CADA DIA POR TI. 

SIM, PAI, VAMOS ESTAR ATENTOS AS TUAS MENSAGENS E AO TEU 

TESTEMUNHO, DEIXANDO-NOS AUTOEDUCAR PELO TEU EXEMPLO DE VIDA 

COMO INSTRUMENTO DE MARIA. 

SIM PAI, COMPROMETEMO-NOS A TRAZER ABUNDANTES CONTRIBUIÇÕES 

AO CAPITAL DE GRAÇAS PARA QUE DEEM FRUTO TUA SANTIFICAÇÃO. 

SIM, PAI, FAZEMOS NOSSA TUA MISSÃO DE RENOVAR A IGREJA" 

 

Querida Mãe, com nosso Papa Francisco queremos encher de vida a Igreja e 

fazê-la voltar aos princípios com que teu Filho a fundou aos ombros de São 

Pedro. 

Hoje queremos ajudar o Papa a levar esse peso sobre seus ombros e que brote 

do Santuário a força do Espírito Santo para poder renovar a igreja, missão em 

Schoenstatt para ser coração da Igreja.  


