
PT Carta do Pe. Facundo Bernabei à Família de Schoenstatt de Itália 

ROMA, 9 de Março de 2020 

Querida Família de Schoenstatt de Itália 

Nesta altura da Quaresma, estamos todos perturbados com a conhecida emergência 

epidemiológica. Desde que as primeiras notícias surgiram, experimentámos sentimentos mistos: 

indiferença, perplexidade, dúvidas, desconfiança e suspeição em relação à imprensa, 

preocupação, medo, ironia. 

E, no entanto, como Família de Schoenstatt deixamo-nos tocar, antes de mais nada, pelo 

sofrimento dos muitos doentes e pelo empenho dos muitos agentes de saúde que combatem o 

Coronavírus, e queremos fazer uma verdadeira corrente de oração pela Itália e pelo mundo 

inteiro. Queremos iluminar esta situação com a nossa espiritualidade, por isso proponho uma 

pequena contribuição espiritual sobre a qual meditar. 

O Pe. Kentenich ensina-nos a dialogar com tudo o que acontece à nossa volta.Em primeiro lugar, 

propõe-nos empatia com aqueles que estão a ser provados. Às vezes devemos simplesmente 

acompanhar, em silêncio (cf. Jb 2,13): ele dizia que "o amor é presença". Depois, convida-nos a 

procurarmos o sentido e o significado escondidos nas dobras da história. Podemos transformar 

cada dificuldade e sofrimento numa oportunidade de aprendizagem e, desta forma, o nosso 

coração tornar-se-á cada vez maior e cada vez mais sábio. 

O seu método da Fé Prática na Divina Providência (portanto uma fé activa e sempre à procura) 

conhece quatro momentos:  

1) escutar o que está a acontecer;  

2) comparar esta situação com alguns momentos da vida de Jesus, Maria ou da Igreja;  

3) compararmo-nos com o Senhor e Nossa Senhora em serena oração e, falando com Eles, escutar 

as suas sugestões e pedidos nas nossas moções interiores;  

4) responder ao Senhor da História com as nossas decisões e acções1. 

Ao fazer este exercício, surgiram-me duas palavras: solidariedade e criatividade. 

Solidariedade  

1) Recebi esta mensagem através do Whatsapp: "Esta é uma oportunidade para transformar 

uma emergência numa competição de solidariedade. Vamos mudar a forma como vemos e 

pensamos. Eu já não sou "tenho medo de contágio" ou "não quero saber de contágio", mas 

sou eu quem preserva o OUTRO. Eu preocupo-me contigo. Eu mantenho a minha distância 

por ti. Eu lavo as minhas mãos por ti. Eu desisto dessa viagem por ti. Eu não vou ao concerto 

por ti. Eu não vou ao centro comercial por ti. Para ti. Por ti que estás numa sala da UCI. Por 

ti que estás velho e frágil, mas cuja vida é tão valiosa como a minha. Por ti que estás a lutar 

                                                           
1
 Esta forma de meditar é uma forma concreta de viver o: "nada sem ti, nada sem nós." 



contra o cancro, e não podes lutar contra isto". Voltemos ao simples exercício do Capital de 

Graças! Cada pequeno ou grande esforço e sacrifício que fazemos para respeitar as medidas 

de segurança queremos fazê-lo de uma forma consciente: desta forma estou a curar-te! 

2) No entanto, não devemos esquecer as pessoas solitárias e os nossos anciãos. Um telefonema 

para encorajar ou uma pequena ajuda seria em si mesmo um grande gesto de Quaresma. 

Sejamos cuidadosos e olhemos para além do nosso metro quadrado, olhemos para os nossos 

vizinhos, para os nossos parentes distantes. Hoje, no dia de Santa Francisca Romana, queremos 

aprender com a sua sensibilidade social e pedir-lhe a sua poderosa intercessão. 

Criatividade 

1) O Pe. Kentenich nunca se desencorajava na prova. Em vez disso, foi capaz de tirar cá para 

fora todos os recursos da sua vida interior. Por exemplo, no inferno do campo de concentração 

de Dachau, nasceu a corrente vital do jardim de Maria2 . Devemos fazer um grande esforço e 

pensar, cada um de nós, "como quero viver a Quaresma neste tempo de deserto? Partilho o e-

mail de um querido amigo que deu um sentido espiritual à situação actual: "Para o meu jejum 

pessoal de Quaresma deste ano eu tinha pensado em parar de assistir à Missa até à Páscoa 

para viver mais plenamente a minha viagem no deserto como uma viúva, uma viagem de 

forte desejo por ele (o marido) que no deserto se torna o desejo d'ELE, de Deus, como Israel o 

experimentou, mas acima de tudo Jesus. A Igreja, com o seu forte sentido de dever cívico e 

de respeito pelo Estado civil, faz bem em aderir a certas decisões; agora cabe-nos a nós, 

crentes, descobrir o que o Senhor quer dizer com "sacrifício" e o pão vivo que Ele nos dá 

todos os dias". 

2) Portanto, neste tempo em que as celebrações litúrgicas comunitárias são suspensas 

(especialmente a falta de comunhão sacramental faz-nos sofrer) e os encontros, a nossa 

religiosidade assume uma cor mais doméstica. Fortaleçamos nossa fé diante de nosso Santuário-

Lar3 , onde Nossa Senhora se estabeleceu para reunir a família e dar-nos precisamente as 

mesmas graças que nos oferece nos Santuários Filiais4 . 
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2
 O Jardim de Maria é uma corrente de vida desenvolvida quando o Pe. Kentenich estava prisioneiro da Gestapo. 

Num diálogo epistolar com uma Irmã de Maria, ele propôs um desafio: "Minha pequena Mariengard, concederei o 

teu desejo, quando o teu coração e o coração de toda a nossa Família se tiver tornado um Jardim de Maria 

florescente. Portanto, a realização do teu desejo, o "milagre da noite de Natal", está nas tuas mãos e nas mãos de 

todas as crianças de Schoenstatt. Despacha-te antes que seja tarde demais. Ainda tenho muitos projectos para os 

quais preciso do pai." Fazer do coração um Jardim significa enchê-lo de flores para Nossa Senhora, limpando-o de 

todas as ervas daninhas que o sufocam. 

 
3
 O meu lar é teu Santuário onde Tu actuas para a glória do Pai. Aí Ele transforma todo o meu ser em 

sacrário predilecto da Trindade, onde arde sempre a luz do Santíssimo e a chama do amor nunca se 

extingue; onde sacrifício sobre sacrifício expulsa do coração o egoísmo; 
onde rosas adornam o altar e açucenas florescem sempre de novo; 

onde se sente atmosfera de paraíso que eleva o coração e o espírito; 

onde, tal como na cidade eterna de Sião, o espírito mundano não tem entrada; onde reina a paz e a alegria sorri; pois 

o anjo de Deus guarda vigilante; onde Cristo reina e triunfa e conduz todo o mundo ao Pai. Amén. (Rumo ao Céu, 

640) 
4O teu Santuário irradia no nosso tempo o esplendor e a gloria do sol do Tabor. 

Onde o Sol de Cristo se manifesta com claridade 

e celebra triunfos como outrora no Tabor, 



Eu insisto: as mesmas graças! Agora a nossa vida interior está a ser posta à prova! Nós mesmos 

devemos lidar com a oração diária e semanal de forma muito mais consciente. Será uma 

Quaresma mais familiar e íntima. Aproveitemos mais a bênção antes do almoço ou do jantar; a 

saudação ao Senhor pela manhã e no final do dia; há tantos meios sociais (comunicação social) 

para seguir as Missas e as diferentes orações; podemos desenvolver a comunhão espiritual de 

uma forma especial5 , o que nunca pensámos fazer antes! Nas dificuldades, nós não desistimos, 

não desanimamos. Em vez disso, vamos desenvolver toda a nossa criatividade espiritual! 

Como cristãos, não temos uma vida diferente do resto do mundo. Não temos menos dificuldades 

na nossa vida diária, nem mais sofrimento do que outros. Nós cristãos temos uma "maneira" 

diferente de ver e viver a realidade. Sabemos que o Pai Celestial que "alimenta as aves no céu e 

veste os lírios no campo "6 guia a vida de cada homem e mulher com muito mais cuidado. Ele está 

connosco, especialmente em tempos de cruz. Portanto, os cristãos podem atravessar o fogo das 

provas com a atitude do discípulo que aproveita tudo como uma oportunidade para aprender. O 

discípulo de Jesus, o filho de Maria, não tem medo da dor e irradia paz onde quer que esteja. 

Como seria bonito se toda a Família de Schoenstatt de Itália se unisse neste momento na oração 

do Terço e com o Capital de Graças pedindo a protecção de Nossa Senhora! Rezamos 

especialmente por todos aqueles que estão a trabalhar para fazer face a esta emergência 

sanitária nacional. Durante este tempo de Quaresma, far-me-ei peregrino do Santuário para rezar 

por cada um de vós, pelas vossas famílias, pelos vossos entes queridos. Que o Senhor nos 

abençoe e que Maria, nossa Mãe, nos proteja! 

Pe. Facundo Bernabei Padres de Schoenstatt Responsável do Movimento de Schoenstatt em Itália 

 

                                                                                                                                                                                                                        
aí se está bem, como no paraíso 

pois o Espirito Santo 

ali estabeleceu a sua morada. (Rumo ao Céu, 196-197) 
5
 Meu Jesus, eu acredito que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Eu amo-te acima de todas as 

coisas e desejo-te na minha alma. Como agora não posso receber-te sacramentalmente, vem ao menos 

espiritualmente no meu coração. Como já vindo, eu te abraço e me uno a Ti; não permitas que jamais me separe de 

Ti.  
6
 Mt 6, 25-34 


