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Igreja dos Peregrinos em Schoenstatt 

Queridos peregrinos, 

Queridos membros da nossa Família de Schoenstatt,  

Queridos irmãos:  

"Alterações climáticas: em Schoenstatt e desde Schoenstatt.  

Que imagens interiores nos guiam?”  

"Uma resposta poderia ser: 'O clima tornou-se mais difícil no mundo real e no mundo digital. Aqui 

em Schoenstatt fazemos tudo o que podemos para que, pelo menos entre nós, tenhamos um clima 

diferente. Seja como for, não podemos alterar o grande clima ou as grandes alterações 

climáticas. - Mudanças climáticas - podemos entender isto unilateralmente como a preocupação 

por um melhor clima interno?" 

Esta pode ser uma intenção nobre, mas lembremo-nos: o que acontece exactamente quando as 

pessoas lutam por um clima interno melhor e mais agradável? Os sistemas de ar condicionado 

são instalados em grandes complexos de escritórios e hotéis. Tendo em conta as fortes flutuações 

e o aumento geral das temperaturas exteriores, devem garantir um clima interior constante. Qual 

é o efeito? Devido à preocupação unilateral com o clima interno, ainda mais calor residual é 

gerado durante a produção de ar mais frio. No interior, a temperatura é equilibrada, mas o ar é 

muitas vezes estranhamente seco. A imagem fala por si. É evidente que não podemos interpretar 

mal o apelo às alterações climáticas como a ideia de simplesmente criar um clima interior 

diferente. 

Alterações climáticas - perguntemo-nos na história, na história de Schoenstatt: Com o passar do 

tempo, que clima proporcionou as condições ideais para que Schoenstatt crescesse? No contexto 

do Sínodo Amazónico, o Papa Francisco comentou: "Jesus não veio para trazer a brisa da noite, 

mas para trazer o fogo à terra. Este Dia da Aliança chama a nossa atenção para o facto de que os 

passos decisivos do crescimento de Schoenstatt não ocorreram com a brisa da noite, mas no 

clima rigoroso da Primeira Guerra Mundial, bem como em Dachau e Milwaukee. Devemos temer 

um clima rigoroso e tempos difíceis na nossa Igreja? 

Portanto, quando falamos de alteração climática em relação a Schoenstatt, deve ser sempre sobre 

o panorama geral, as grandes questões que movem o mundo e as grandes questões que movem a 

Igreja. Se a esta hora celebramos a Aliança, façamo-lo especialmente unidos, por um lado, à 

nossa geração jovem, que hoje, como cada "Sexta-feira pelo Futuro", expressa a sua preocupação 

pelo clima do futuro e, por outro lado, unidos também aos participantes do Sínodo da Amazónia, 

que se interrogam sobre o caminho da Igreja, não só naquela região". 



Os pesquisadores do clima apontam os grandes factores que influenciaram o nosso clima durante 

milénios e cuja dinâmica parece estar a mudar radicalmente nos nossos anos. Há a Corrente de 

Humboldt na costa do Pacífico da América do Sul e há os movimentos dos mares gelados no 

hemisfério norte. Estas correntes das profundezas do mar, muitas vezes pouco perceptíveis por 

um leigo, têm um enorme efeito no nosso clima. Então, na escola de nosso Pai e Fundador, 

comecemos pelas correntes profundas. Que correntes profundas moldam a minha alma e como 

elas, por sua vez, determinam a forma, o clima e a atmosfera que emana de mim? Então vamos 

perguntar: Qual é a corrente Humboldt da minha alma? 

Perguntemos honestamente: não qual deve ser realmente a corrente predominante da minha 

alma, mas perguntemo-nos: qual é realmente a corrente de Humboldt da minha alma? Então 

perguntemos: Como reage a minha alma espontânea e directamente aos grandes e pequenos 

movimentos da Igreja e da sociedade? Perguntemos então: como reage a minha alma espontânea 

e imediatamente a grandes e não tão grandes movimentos na Igreja e na sociedade? 

É a minha "corrente de Humboldt" o medo? Quantas vezes falo do medo e da ansiedade de uma 

fé em declínio, do medo de possíveis acontecimentos políticos, do medo de que cada vez menos 

pessoas professem a Igreja, do medo de que a Igreja se desenvolva numa direcção que não 

posso partilhar. No entanto, estas preocupações não são injustificadas. A questão sobre o clima é: 

quão forte, quão central e quão dominante é esta corrente na minha alma? 

Outra possível "corrente de Humboldt" são as humilhações experimentadas. Tenho 

experimentado que o que é importante para mim, a minha fé, as minhas convicções, foram 

ridicularizadas e parecem não contar para as outras pessoas ao meu redor. O meu estilo de vida 

provoca rejeição. Isso também pode dar origem a uma energia, como o desejo de finalmente 

atormentar esses críticos. 

Qual é a corrente de Humboldt da minha alma? 

"Este 18 de Outubro de hoje é uma experiência original. No início, José Kentenich fê-lo de uma 

forma muito pessoal e depois, ainda hoje, há 105 anos, juntamente com os primeiros co-

fundadores aqui no Santuário. É a experiência original: sou amado, Deus dá-me, oferece-me a 

sua Aliança. É uma experiência mariana original. É a fé, a promessa de Deus a Maria, "Tu és cheia 

de graça" também se refere à minha vida. Aliança de Amor e Cultura de Aliança significa: esta 

experiência deve ganhar espaço na minha alma. Isto é mais do que um simples conhecimento a 

este respeito. Ao repetir regularmente a Aliança em cada 18 de Outubro,em cada 18 de cada mês 

e em cada dia no meu Santuário-Lar, esta experiência original tenta enraizar-se mais 

profundamente na minha alma e, a partir daí, tornar-se a dinâmica predominante da minha alma. 

Ao mesmo tempo, com este dinamismo, podemos também deixar-nos ver com honestidade a nós 

próprios  e à vida da nossa alma. Onde está - apesar de toda a boa vontade e de todos os esforços 

- ainda tantas outras "correntes" em mim para praticar a corrente do medo ou a corrente da 

vingança pela injustiça sofrida? A mudança climática começa com honestidade para comigo 

mesmo: Para ser honesto sobre quais motivos e dinâmicas desordenadas influenciam a maneira 

como eu viajo neste mundo. 

Queridos irmãs e irmãos:  



Esta palavra sobre as alterações climáticas surge num momento em que nós, na Igreja em 

particular, estamos a ser intensamente desafiados em conflitos controversos. O Sínodo da 

Amazónia e o próximo caminho sinodal da nossa Igreja na Alemanha apontam nesse sentido. 

Essas disputas devem ser mais do que a simples troca de sensibilidades; aqui é necessária a luta 

honesta e diferenciada por argumentos teológicos e antropológicos. 

No entanto, a atitude com que conduzirmos este diálogo será decisiva para a questão de saber se 

um tal debate pode ser fecundo em termos de conteúdo. 

Em todo o caso, esta é a minha experiência pessoal dos encontros em que até agora preparámos 

o caminho sinodal e das minhas conversas, por exemplo, com representantes de "Maria 2.0" (uma 

iniciativa na Alemanha que exige mais influência das mulheres na Igreja indo até ao sacerdócio 

das mulheres). Um olhar honesto sobre a dinâmica da própria alma pode abrir-me para a 

dinâmica da alma do meu interlocutor. 

"Não nos perguntemos apenas sobre a posição da outra pessoa, mas perguntemos honestamente: 

como chegou ele ou ela a essa atitude? Qual é a história por trás disso? Que feridas podem estar 

por trás disso? Onde é que ele ou ela teve uma experiência básica diferente da minha? Portanto, 

não perguntemos apenas sobre a posição da outra pessoa, mas também sobre a experiência 

original por trás dela. Creio que aqui, enquanto Igreja, somos desafiados a não copiar algumas 

das formas insalubres de diálogo - ou a forma como falamos sobre os outros - que prosperam nos 

fóruns da Internet. Demasiadas vezes também na Igreja, os círculos que representam a mesma 

posição permanecem, de facto entre si, aperfeiçoando continuamente os seus argumentos, 

posicionando-se contra "os outros", mas não há uma verdadeira troca. 

Alterações climáticas, vamos perguntar-nos, criticamente: onde tento eu encontrar uma 

abordagem honesta e não filtrada para a argumentação de pessoas que têm opiniões 

decididamente diferentes da minha? Que revistas, que artigos na Internet eu leio e quais não 

leio? Levo tudo em segunda mão, já comentado criticamente pelos formadores de opinião da 

minha própria inclinação, ou também leio tais argumentos no texto original?". 

Por exemplo, muitos membros do nosso Movimento de Schoenstatt terão dificuldades com o 

conteúdo e a forma como a rede "Maria 2.0" se posiciona actualmente. Vamos tentar entender 

quais as experiências fundamentalmente diferentes são o ponto de partida aqui. Como membros 

do Movimento de Schoenstatt - e muitos de nós experimentámos no nosso acesso à Igreja através 

de Schoenstatt na nossa juventude - experimentámos que as mulheres têm uma posição muito 

forte e influente no nosso Movimento. Isto é verdade não só para a Mãe de Jesus, mas também 

para as nossas comunidades femininas e para a forma como as mulheres desempenham um papel 

essencial na formação do curso do nosso Movimento - e isto desde o início, pelo menos durante 

100 anos, de Gertraud von Boullion, da fundação da União de Mulheres, Irmãs de Maria e do 

Instituto de Nossa Senhora de Schoenstatt. Também nos nossos movimentos familiares se toma 

como certo que os casais assumem a liderança como um casal. 

Por isso, em Schoenstatt, muitas vezes temos outras experiências existenciais com o tema "A 

mulher na Igreja", como muitos agentes pastorais comprometidos que têm que lidar com o facto 

de que o Pároco não é, teológica nem espiritualmente, capaz de lidar com ela. Nos últimos anos, 



tive de experienciar tantos aborrecimentos a este respeito. Continuamos a perguntar-nos: O que 

temos nós em Schoenstatt para contribuir para a discussão actual com a nossa experiência e 

também com a forma como a cooperação e também o ministério de liderança de mulheres e 

homens está estruturalmente ancorado em nós? Que tradições eclesiásticas reconhecidas vivem 

connosco - ou também noutras comunidades espirituais, como o Movimento dos Focolares, que 

será sempre conduzido por uma mulher que se segue a Chiara Lubich? Alterações climáticas: 

Quero encorajar-vos, querida Família de Schoenstatt, queridas comunidades do nosso 

Movimento de Schoenstatt, a procurarem um intercâmbio imediato com aqueles que estão muitas 

vezes longe das opiniões da Igreja. 

Uma possibilidade é convidar conscientemente representantes de "Maria 2.0" ou iniciativas 

semelhantes para o próximo Dia Provincial, para uma das nossas reuniões de grupo ou para a 

próxima conferência. Não tenhamos medo de falar directamente com estas pessoas. Vamos 

perguntar sobre as posições e, ao mesmo tempo, vamos perguntar sobre a dinâmica básica da 

nossa alma e a dinâmica básica da alma delas. Vamos perguntar a nós mesmos: Quais são as 

experiências fundamentais que moldaram essencialmente a sua posição actual e a nossa? Não 

tenhamos medo! O que deve acontecer na declaração e no próximo intercâmbio com as 

mulheres do KFD ou "Maria 2.0" no próximo Dia Provincial? Se a nossa imagem de Maria ou da 

mulher fosse substancialmente abalada por isso, ainda seria, de qualquer maneira, uma posição  

demasiado fraca, aquela que aqui representamos. Pelo contrário, experimentei conversas 

semelhantes nos últimos tempos, de tal modo que, mais uma vez, me enriqueceram e também me 

apontaram muitos tesouros do nosso Movimento e da nossa espiritualidade. 

Ouçamos! Às vezes, nós schoenstatteanos corremos o risco de formar paralelismos enquanto 

ouvimos. 

Simplesmente recebemos tanto do nosso Fundador que é óbvio o impulso de pensar 

imediatamente quando ouvimos: "O nosso Fundador disse isto e aquilo. Mas se eu pensar isso 

muito depressa, então corro o risco de não ouvir. O nosso Fundador escutou atentamente as 

correntes do seu tempo. Vamos à escola do ouvinte com ele. Onde é que o meu interlocutor me 

remete para um aspecto da realidade que eu ainda não conhecia? Que novo impulso retiro desta 

conversa? 

Alterações climáticas: Desde a sua criação, a nossa Igreja sempre sofreu com o facto de grupos 

que, por convicção interna, têm pontos de vista diferentes atraírem rapidamente uma imagem 

unilateral do seu interlocutor e depois condenarem-na. Experimentámos isto na história do nosso 

Movimento, quando pensamos no período Milwaukee e quando pensamos nas experiências que 

alguns de nós ainda hoje temos com pessoas que não estão dispostas a abdicar de uma imagem 

demasiado cliché do Movimento de Schoenstatt. 

De certa forma, nós, schoenstatteanos, estamos predestinados a praticar uma forma profunda e 

honesta de diálogo. Façamo-lo de um ponto de vista fiel, com a pergunta mais profunda: o que é 

que Deus quer para mim, o que é que Deus quer para nós através das vozes das almas dos 

outros? Estamos convencidos de que Deus está a agir em nós aqui e agora. Como Maria, 

devemos esperar que isso aconteça repetidamente de uma maneira que não esperávamos. A 

Mãe de Deus tem o carisma de conduzir pessoas muito diferentes à unidade no Espírito Santo, 



assim como no salão de festas de Caná, assim como na comunidade de oração antes do evento de 

Pentecostes. 

Vamos rezar novamente o que nosso Pai e Fundador disse uma vez em Dachau: 

 “Abre as nossas almas ao Espírito de Deus e que Ele arrebate o mundo, de novo, desde os seus 

alicerces. Amén” 

Tradução para português: Lena Castro Valente, Lisboa, Portugal 

 

 


