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Caro Santo Padre, escrevo-lhe em nome das mais de 300 comunidades de Madrugadores dos 

16 países que compõem esta corrente de vida que emergiu em Rancagua, Chile há 31 anos atrás: 

Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Argentina, Porto Rico, 

Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Nicarágua, El Salvador, Chile. 

Acreditamos que o homem é hoje o grande ausente na Igreja, pelo que as nossas comunidades 

são constituídas apenas por homens. A única mulher que nos acompanha sempre é a Santíssima 

Virgem. 

A fecundidade do que fazemos disse-nos, na nossa história, que somos uma porta de entrada e de 

regresso de muitos homens à Igreja, especialmente nas comunidades que estão enraizadas nas 

Paróquias e nos Santuários de Schoenstatt. 

Normalmente reunimo-nos de duas em duas semanas aos sábados às 7 da manhã para um 

encontro de oração em torno da Eucaristia, do Terço, das Laudes, da Adoração ou da partilha na 

meditação da leitura do Evangelho. Em seguida, partilhamos a Mesa do pequeno-almoço onde os 

vínculos são reforçados, para depois prolongarmos o nosso Ser Madrugador no Mundo sendo 

testemunhas alegres da acção de Deus nas nossas vidas e assumindo o nosso papel 

evangelizador através do testemunho de vida. O que vos descrevi, sucintamente, expressa-se 

dentro da nossa espiritualidade como os  3M: Missa - Mesa - Mundo/Missão. 

Neste tempo de distanciamento físico, a ligação "virtual" tem crescido muito através de muitas 

iniciativas para nos unirmos, em oração, através das várias plataformas digitais que existem. 

Dizemos-lhe que no sábado, 2 de Maio, na Missa que celebra na Capela da Casa de Santa 

Marta, às 7 h em Itália, as 300 comunidades de Madrugadores de todo o Mundo, dos 16 países 

acima referidos, através do canal do Vaticano, vamos juntar-nos a essa celebração Eucarística em 

profunda comunhão espiritual com o senhor e com toda a Igreja. Com esta participação, à 

distância, queremos também dizer-lhe que rezamos por si e pelas suas intenções, como nos pede 

sempre que façamos. 

Em nome de todas as comunidades que imploram a sua bênção, saúda-o 

Octavio Galarce Barrera  
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