
Entrada da procissão: Canto 1: MAIS QUE O MAR 

TRÍDUO E CELEBRAÇÃO PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 – 45 anos de fundação do Santuário de 
Schoenstatt em Santa Cruz do Sul 

Boa noite a todos! 

Leitor 1: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  

Com Vosso Divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria!  

Sejam todos bem-vindos!  

 

Com alegria e gratidão, queremos nos unir com todos os filhos de Schoenstatt que se preparam para celebrar os 
45 anos de fundação do Santuário. 
Padre José Kentenich. Ele que, em 18 de outubro de 1914, convidando a Mãe de Deus a estabelecer o seu trono 

de graças na capelinha de Schoenstatt, sela uma Aliança de Amor e nela nos inclui, para que possamos vivenciar, 
no dia a dia, a sua presença, a partir das graças do Santuário. 

 

Leitor 2 

O tema de hoje: quer nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o Histórico, Origem e Construção do 
Santuário de Santa Cruz do Sul e a sua Missão: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do 
nosso Santuário.  
TABOR IMACULATA DILEXIT ECCLESIAM / TABOR DA IMACULADA VIVE O AMOR À IGREJA 
O Santuário foi inaugurado em 11 de dezembro de 1977, BR 471, km 53. 

 

CANTO 2: TABOR, TABOR, LUGAR DE LUZ E GLÓRIA 

 

Leitor 1 
O que queremos com esta história? O interesse e o amor. E este amor precisa ser alimentado, também nós 
precisamos estar ligados a história para permanecermos fiéis à missão, especialmente de nosso Santuário. A cada 
novo Santuário repete-se a história de Schoenstatt. Em Santa Cruz não foi diferente. Repetiram-se dificuldades e 
alegrias, tempestades e bonanças, escuridão e claridade, e mais uma vez a Mãe mostrou-se vitoriosa, Vencedora 
e triunfante Educadora. E diante destas dificuldades que o Fundador viveu, nós pensamos: que bom que ele já 
passou tanto, pois então vamos usufruir dos seus merecimentos. No decorrer da vida de schoenstateano, 
sentimos uma lasquinha da vida de sofrimento do Fundador, cada um de nós precisa viver; viver daquilo que ele 
viveu. Enfrentaram-se lutas, dificuldades e incompreensões de toda espécie.  
 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 2 
E tudo começou em 23 de agosto de 1946 com a chegada das Irmãs de Maria a Santa Cruz do Sul. Inicialmente, 
as irmãs trabalharam somente na assistência social da Paroquia Imaculada Conceição, situada no Bairro Bom 
Jesus, a única visitada pelo Pe. Kentenich. A sua visita ocorreu um ano depois, em 05 de maio de 1947. Ele 
permaneceu 10 horas na cidade. Deixou sua mensagem que 30 anos mais tarde serviria para inspirar a missão do 
Santuário: “AQUI É BOM ESTAR”. 

 

Leitor 1 

Em fevereiro de 1951, aconteceram os primeiros contatos do povo santa-cruzense com a espiritualidade de 
Schoenstatt, membros das associações religiosas receberam reuniões e instruções das Irmãzinhas. 
Mães, fizeram aliança de amor e até carta branca, em 1953 houve um encontro da juventude e deste encontro 
surgiu o primeiro grupo da Juventude, e deste grupo surgiu duas Irmãs de Maria, e também membros da União. 
Em 1958 formou-se o primeiro grupo de casais da Obra das Famílias. Porém também aqui em SCS, as proibições 

por parte da Igreja, impediram a formação de novos grupos, permitindo a existência somente dos que já haviam 
sido formados. Em junho de 1965, os casais encontram o seu ideal: “Vanguardeiros de Schoenstatt”.  

Leitor 2 
Durante a formação dos grupos, teve muita oração, muita vigília, adoração ao Santíssimo, sacrifícios, renuncias, 

alegrias, tudo foi oferecido ao Capital de Graças. Como resultados das tardes de formação dadas pelas Irmãs, 

surgiram novos adeptos ao Movimento, e assim foi se sentido palpavelmente o crescimento espiritual, sem 



mesmo, termos o Santuário. A Mãe escolheu inúmeros membros em todos os Ramos, aumentou o número de 
grupos, consolidou a formação de personalidades, tornando-os aptos instrumentos na edificação de seu Reino. 
 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 1  
A ideia de construir um Santuário continuava entusiasta no final de um ano rico em comemorações e datas, 
vivenciadas e participadas por todos os membros do Movimento. Tratou-se então de ver a possibilidade de 
conquistar um terreno. Como não se fazia ideia de onde a Mãe de Deus iria escolher o seu lugarzinho, surgiu a 

ideia de se conquistar todo o município de Santa Cruz, pedacinho por pedacinho, elaborando um mapa de isopor, 
que recebia lantejoulas, como símbolo de orações e sacrifícios. Esta campanha iniciou em outubro de 1974. 

Leitor 2 
De Santa Maria foi trazido um tijolo dos fundamentos daquele Santuário, tirado após uma reforma. O tijolo foi 
trazido para ser colocado nos alicerces do futuro Santuário. A partir desse dia, houve um trabalho intenso na 
procura do terreno, e continuava a campanha espiritual. Era necessário também iniciar a campanha financeira. 

"Querida Mãe e Rainha, oferecemo-vos este dia, nossos trabalhos, nossos sacrifícios, nossas renuncias e alegrias. 

Através de nosso ser, queremos espalhar a atmosfera da capelinha, para que se realize em breve o nosso grande 
desejo: a construção de nosso Santuário aqui em Santa Cruz”. 

Leitor 1  

Apesar de todo o empenho espiritual, quedas e barreiras se sucediam. Não havia significação financeira diante do 

que se pretendia, mas era para começar a fazer "barulhinho". Não tínhamos permissão, mas atrás íamos fazendo 
de tudo. 

CANTO 3. ME APROXIMO DO TEU SANTUÁRIO 

Leitor 2  
1975 era o ANO SANTO. Realmente seria, para nós um Ano Santo em Santa Cruz. Neste ano seríamos 

presenteados com um terreno para a construção do Santuário. Tratativas começaram entre os membros dos 

Ramos e a Prefeitura Municipal. A esperança era alimentada, e se repetia: "SE TU QUERES, Ó MÃE, TUDO PODES 
FAZER.” No entanto, esta esperança não era muito publicada. Era um desejo muito secreto, a Mãe de Deus 
precisava de numerosas contribuições e sacrifícios. Já tinham sido procurados muitos terrenos com localização 

conveniente para o Santuário. Mas os preços... Eram tão altos, que desanimavam.  

Leitor 1  
Era preciso que a Mãe de Deus realizasse prodígios. E ela realmente o fez! E tudo começou com um chaveiro... 

Uma das campanhas para conseguirmos fundos, foi a venda de chaveiros. Muitos membros do Movimento 
estavam empenhados em vendê-los, a finalidade da venda de chaveiros se destinava a compra de um terreno: a 

construção de um Santuário. Já tínhamos diversos terrenos em vista, mas que nossas posses não alcançavam, pois 
eram muito caros. 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 2 
Quando surgiu a possibilidade da doação de um terreno pela prefeitura, sentiu-se palpavelmente a atuação da 

Mãe. Era vontade sua estabelecer-se entre o povo santa-cruzense, em seu trono de graças. A confiança e força 
para lutar por esta grande causa aumentou em cada coração schoenstateano ao saber a notícia. 

Leitor 1  
Não queríamos perder esta oportunidade. No dia seguinte, resolveram visitar os terrenos da Prefeitura, para 
escolherem o melhor que encontrassem e com melhor localização (de preferência num lugar calmo, alto, 
acessível). Escolheram um terreno que tinha a denominação de "Reflorestamento Bom Jesus! Onde os 
schoenstateanos colocavam os pés, era o torrão escolhido para a construção do futuro Santuário de Schoenstatt 
em Santa Cruz. Os corações palpitavam de alegria.  



 

Leitor 2 
O pedido de doação foi encaminhado e uma vela foi acessa na Capela das Irmãs. Fazia muito calor. Nada se 

conseguia sem sacrifício. E as Irmãs rezavam muito. Naquela hora veio uma forte chuva. Cessando a tempestade, 
apareceu no céu um grande e belo arco-íris. Era o sinal da aliança... E para nós, schoenstateanos, sinal que a Mãe 
de Deus havia escolhido o seu lugarzinho onde ergueria seu novo trono de graças. Este foi um dia de graças 
extraordinárias, dia cheio de vivências que nos encheram de uma profunda esperança. Sentimos que a partir deste 

dia deveríamos nos empenhar com todas as forças, oferecendo inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Esta 
expectativa espalhou-se logo pelos diversos Ramos, e foram oferecidos muitos sacrifícios, orações e horas de 
adoração.  

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 1  
No 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Era também dia de muito sol. Estava programada uma romaria 
ao terreno, onde foi dada a primeira benção ao terreno. A garantia de recebermos o terreno, foi dada e dizia que 

no ano seguinte queria ver realizada uma Romaria ao novo Santuário. Vejamos como é difícil saber o que a Mãe 
realmente quer. Neste sentido, não raras vezes foi repetida a frase: "Prepara a terra do teu coração. Ela deve 
tornar-se santa, porque a Mãe de Deus e seu divino Filho querem se estabelecer em nosso meio”.  

Leitor 2  

Dia 8 de dezembro de 1975. festa da Imaculada Conceição. Este dia foi assinalado pelo céu, no sentido da doação 
do terreno para o futuro Santuário dos corações schoenstateanos. Foi com grande amor e confiança que diversos 
membros do Movimento foram à capelinha das Irmãs para fazerem adoração. Já pela manhã, tal como no dia 7 

de outubro, a Mãe enviou novamente arco-íris, que foi visto por um grupo da Juventude Feminina enquanto fazia 
romaria ao terreno. Muitos schoenstateanos o contemplaram, e descobriram qual o seu significado: era o sinal 

que a Mãe mandava de que ela viria se estabelecer no Santuário, lugar da Aliança de Amor. Ali, corações sedentos 
do verdadeiro amor, de abrigo e de transformação, saciariam seu mais profundo anseio, através da aliança eterna. 
E ela, com um sorriso expresso nestas belas cores do céu, indicava seu sim. Era como se repetisse o que falou pela 

boca de nosso Fundador no início de Schoenstatt: "DE BOA VONTADE ME ESTABELECEREI ENTRE VÓS . . .” Por 

isso, ao contemplar o arco-íris, ninguém duvidou que se realizaria um grande milagre.  

Leitor 1  
E realmente o Pai presenteou a Mãe de Deus no dia de sua festa. Na votação da Câmara de Vereadores, todos 
foram unânimes em doar um terreno de 3 hectares ao Instituto das Irmãs de Maria, para que nele fosse construído 
um Santuário, num prazo de dois anos. Desta maneira, a MTA manifestou seu poder e sua bondade, escolhendo 

o lugar da construção do Santuário, após termos conquistado, espiritualmente, todo o território do município, a 
Mãe nos desvendou os caminhos de novos voos. Com imenso jubilo, agora podíamos pôr mãos à obra e iniciar a 
nossa construção. 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 2 

Encerrando nosso primeiro dia do tríduo, queremos agradecer a Deus Pai, por este presente que Ele nos deu na 

pessoa de nosso Fundador. Agradecemos também à nossa querida Mãe e Rainha que selou uma Aliança com ele 
e o educou em sua escola, o Santuário.  

Queremos agora renovar nossa Aliança, nosso amor à Mãe e Rainha de Schoenstatt, cantando a Consagração: 
Canto: Ó minha Senhora...  

Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Rogai por nós.  

 

Leitor 2: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Abençoai as famílias. 

 



Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,  

TODOS: Abençoai nossa Pátria e o mundo inteiro.  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Esperamos nos encontrar aqui amanhã, para celebrarmos o 2º dia do tríduo, às 19h. 

Em seguida teremos a Santa Missa presidida pelo Padre Leão e animado por Renato Knorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÍDUO E CELEBRAÇÃO PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 – 45 anos de fundação do Santuário de 
Schoenstatt em Santa Cruz do Sul 

SEGUNDO DIA DO TRÍDUO 

Boa noite a todos! 
Leitor 1 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  

Com Vosso Divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria!  
Sejam todos bem-vindos!  

 
Leitor 2 Caros irmãos e irmãs na Aliança de Amor, com muita alegria, reunimo-nos para o segundo dia do tríduo, 

preparando-nos para recordar fatos da história e construção do nosso Santuário. 

CANTO 4. HINO DO SANTUÁRIO 

Leitor 1 

No 1º dia do Tríduo abordamos a chegada das Irmãs de Maria a Santa Cruz do Sul em 1946 e o trabalho 

espiritual que elas realizaram na formação dos grupos desde então. Também apresentamos o envolvimento dos 

membros do Movimento de Schoenstatt para a conquista do terreno e a construção de um Santuário, através 

de muita oração, muita vigília, adoração ao Santíssimo, sacrifícios, renuncias, alegrias, que foi oferecido ao 

Capital de Graças. 

Leitor 2 

Mas o ano de 1975 não constou apenas de atividades práticas. A vida espiritual ponto alto de nossas ocupações 
e preocupações. Fizemos muitas horas de adoração. Nos dias 18 havia grande número de devotos na capelinha, 
rogando a Jesus Eucarístico que nos tornássemos dignos de tal presente. À noite, havia Missa nas salas de 

catequese, gentilmente cedidas pela Paróquia. 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 1  
No dia 5 de janeiro de 1976, dia do aniversário de José Engling, a Juventude masculina, que esteve reunida em 

encontro-acampamento em Boa Vista, realizou uma romaria a pé, de 12km até o terreno do Santuário, onde foi 

celebrada uma Missa, debaixo de chuva. Nesse dia foi entronizada a primeira imagem da MTA, proclamando, 

assim, proprietária daquele pedaço de terra. Em março, no início das atividades, os dirigentes reuniram-se 

durante um dia e meio, para debaterem muitos assuntos, entre eles: 

Leitor 2  
- Qual a data do lançamento da pedra fundamental? 
- O que é necessário fazer no sentido espiritual até essa data? 
- Quais as sugestões quanto ao nome do local, ideias e símbolos para a confecção da pedra fundamental? 
- Ideias sobre a missão do Santuário em Santa Cruz. . . 
Num outro encontro de dirigentes, esteve muito viva a ideia de considerar a visita do tijolo, extraído dos 

fundamentos do Santuário de Santa Maria, pisado pelo Pe.Kentenich. Decidiu-se, então, que o tijolo visitaria as 

famílias.  

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 1  
Outro fruto deste encontro, foi o planejamento da conquista espiritual do Santuário. Para que todos os Ramos 
pudessem participar de maneira original, de acordo com seu ideal de Ramo, foram sorteadas as diversas partes 
do Santuário, que ficaram assim distribuídas: 

• Obra das famílias – Fundamentos 

• Irmãs - Pedra Fundamental 

• Liga Feminina - Paredes (frontal e fundo) 

• Juventude Masculina - Paredes laterais 



• Mães - Portas e Janelas 

• Luz do Reino - Campanário 

• Juventude Feminina – Telhado 
 

Foram muito lindas as interpretações elaboradas e vividas pelos diversos Ramos, na conquista de sua parte do 

Santuário.  

Leitor 2 
Aos poucos, o Bispo ia cedendo em favor da construção do Santuário. Era uma conquista através do espírito de 

oração, trabalho e empenho pela divulgação da Obra, conquistando novos membros para o Movimento. Também 

sentimos nossos limites ante a pujança das obras que a Mãe Deus queria construir através de seus pequenos 

instrumentos. Experimentávamos a falta de recursos, os meios econômicos necessários para a construção. E ainda 

a conquista da licença da Igreja local. Tudo isto entregamos nas mãos do Pai, para que ele depusesse na fronte da 

Mãe de Deus.  

CANTO 5: SENHOR QUEM ENTRARÁ 

Leitor 1  
Cada Ramo colocava toda sua criatividade em realizar algo para o Santuário, quer fosse material ou espiritual. O 

desejo de lançarmos a Pedra Fundamental no mês de setembro não se concretizou. No dia 23 de novembro, o Sr. 

João Pozzobon peregrinou ao terreno, onde rezou o terço com um grupo de schoenstateanos, e falou aos que ali 

estavam. Como demonstração do reconhecimento do clero e da autorização para a construção do Santuário. D. 

Alberto presidiu à celebração da Primeira Pazada do Santuário. Esta cerimônia realizou-se no dia 12 de dezembro 

de 1976, contando com a presença do Prefeito Municipal.  

Leitor 2  

Encerrando nosso segundo dia do tríduo, queremos agradecer a Deus Pai, por este presente que Ele nos deu na 
pessoa de nosso Fundador. Agradecemos também à nossa querida Mãe e Rainha que selou uma Aliança com ele 

e o educou em sua escola, o Santuário.  

Queremos agora renovar nossa Aliança, nosso amor à Mãe e Rainha de Schoenstatt, cantando a Consagração: 
Canto: Ó minha Senhora...  

Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Rogai por nós.  

 

Leitor 2: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Abençoai as famílias. 

 

Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,  

TODOS: Abençoai nossa Pátria e o mundo inteiro.  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
* 
Esperamos nos encontrar amanhã às 18h30m no trevo da BR 471 para a Caminhada até o Santuário. Seguido da 
celebração do 3º dia do tríduo e finalizando com a Santa Missa. 

Em seguida teremos a Santa Missa presidida pelo Padre Leão e animado pelo Coral Santa Cecília, a cargo do Sr. 
Rudi Etges. 

Quem tiver, pode depositar os papéis na ânfora. 

 



TRÍDUO E CELEBRAÇÃO PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 – 45 anos de fundação do Santuário de 
Schoenstatt em Santa Cruz do Sul 

TERCEIRO DIA DO TRÍDUO 

Boa noite a todos! 
Leitor 1 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  

Com Vosso Divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria!  
Sejam todos bem-vindos!  

 
Leitor 2 Caros irmãos e irmãs na Aliança de Amor, com muita alegria, reunimo-nos para o terceiro e último dia 

do Tríduo, preparando-nos para recordar fatos da história e construção do nosso Santuário 

Canto 6: ELE AMOU A MARIA  

Leitor 1  
E chegamos finalmente no ano de 1977, ano da construção e inauguração do Santuário em Santa Cruz, o 6º 

Santuário do Brasil, o Santuário Diocesano desta terra. Iniciamos este ano com novos ânimos e muita convicção 

de que seria este o ano marcado pelos céus, para que se operassem graças especiais nesta terra. "Os passos do 

Pai geram vida. "Justamente três dias antes de comemorarmos 30 anos da visita do Pai fundador a Santa Cruz, 

iniciaram-se as obras de construção do Santuário. 0 aniversário seria dia 5 de maio, e as obras iniciaram dia 2.  

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 2 
Há 30 anos, a Mãe trouxe os primeiros instrumentos a esta terra, e os usou para colocar os primeiros alicerces de 

sua Obra. Construiu pedra por pedra o seu Reino. Fundamentou seu Reino com inúmeros sacrifícios e silenciosas 

contribuições ao Capital de Graças. Neste ano de 1977, a família de Schoenstatt teve como objetivo comum: 

Assumir o Dilexit Ecclesiam do Fundador, colaborando, à sua maneira, para a realização das tarefas. Uma equipe 

estava encarregada da construção. Mas toda a Família se empenhava espiritualmente e era informada de todos 

os progressos e, principalmente, das dificuldades, que pareciam brotar como verdadeiro inço. Podemos imaginar 

este morro abandonado... (embora fosse doado). Não havia água, apenas o poço que existia para as emergências. 

Não havia luz.  

Leitor 1  
Não havia acesso; apenas a entrada da Prefeitura, que já nem ficava em nossa propriedade. E para que fosse 

liberado este acesso, era necessária uma licença do DNER, cuja tramitação do pedido, foi um longo capítulo, como 

podem imaginar. Podemos afirmar que o maior e mais difícil capítulo foi o da água. Iniciou-se então o poço 

artesiano. Muitas e inéditas surpresas surgiram durante a perfuração. E quando tudo parecia resolvido, houve um 

desmoronamento do terreno. Perfurou-se ainda mais, mas surgiu água salgada. Então, desistiu-se. . .  Conseguiu-

se, depois, fazer a ligação com uma fonte existente no terreno da Prefeitura, do outro lado da faixa.  

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso Santuário! 

Leitor 2 
Muitas campanhas foram feitas. Uma delas foi a dos postes para cercar o terreno. Foi uma dificuldade muito 

grande fazer as delimitações do terreno. Tarefa árdua e difícil, foi a terraplanagem, que exigiu, por várias vezes, a 

presença de máquinas e caminhões com terra. Tudo foi aterrado. Foi feito também todo o acesso. Por várias vezes 

houve necessidade de recorrer à Prefeitura, solicitando a sua colaboração. Portanto, a terraplanagem foi outro 

“capítulo não menos difícil.” No dia 30 de setembro aconteceu algo chocante: um operário tombou 

repentinamente, caindo morto no terreno do Santuário. A Mãe também exigiu esta semente . . . 

Leitor 1  



Mas Já no dia 29 de maio de 1977, houve a solene benção da Pedra Fundamental, presidida por D. Alberto. No 
interior da Pedra, foi colocado um documento, elaborado pela família de Schoenstatt.  
O Ano ia passando muito depressa para tantas responsabilidades. Havia trabalho para todos. Este trabalho 
material era realizado simultaneamente com a conquista espiritual e material do símbolo que cada Ramo iria doar 
ao Santuário: 
 

Leitor 2 

• Obra das Família - Coroa 

• Mães - Custodia 

• Liga Feminina - Tabernáculo 

• Juventude Feminina - Cetro 

• Juventude Masculina - Espada de S. Paulo e moldura 

• Luz do Reino – Sino 

 

Foi feito um estudo e aprofundamento muito bonito em torno de cada símbolo. Esta campanha de cada Ramo 

era feita ao lado das contribuições para a construção. Nunca faltou a ninguém esta colaboração, feita para uma 

causa tão significativa. Todos se alegravam por poder colaborar, e eram muito espontâneos.  

 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso santuário! 

 
Leitor 1  
A 1ª Missa celebrada no Santuário, ainda em construção, foi no dia 22 de julho. Descobrir a missão do Santuário 

exigiu muitas horas de reunião e estudo. O Espírito Santo precisava ajudar. Dos problemas da época, das 

dificuldades com a Igreja, e de muitos outros fatores. Até que se chegou a uma conclusão: a missão do Santuário 

de Santa Cruz seria "TABOR IMACULATA DILEXIT ECLESIAM". Já estávamos no mês de outubro, e as janelas que 

deviam chegar de S. Paulo ainda não haviam chegado. Podemos imaginar a aflição da equipe construtora. 

Finalmente. "Deo Gratias": chegaram! Porém, ainda não estava tudo resolvido. Os vidros não haviam sido feitos 

de maneira a se poderem abrir. Foi preciso muita habilidade e boa vontade para se poder resolver esta situação. 

E aqui, em Santa Cruz mesmo, conseguiu-se colocar as alavancas para abrir e fechar. 

 

Leitor 2 
No início de dezembro, cada Ramo realizou sua vivência, entregando à Mãe o seu símbolo, elaborado 

espiritualmente e adquirido por seus próprios recursos. No dia 8 de dezembro, quando as Mães realizaram seu 

ato de entrega da Custódia, foi dada a 1ª benção no Santuário com a custódia. 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso santuário! 

Leitor 1  
E finalmente chegou o dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro de 1977, data histórica. Dia de muitas graças e 

bençãos para a Família de Schoenstatt e para a Diocese. Dia radiante de sol. Desde cedo, cada schoenstateano se 

pôs a caminho para a realização de suas tarefas. E às 9h iniciou a Romaria, a partir do trevo, de onde uma 

verdadeira multidão se locomovia lentamente, enquanto muitas outras pessoas esperavam ao redor do santuário. 

Quando o cortejo da Romaria chegou ao Santuário, foi celebrada a Santa Missa, presidida por D. Alberto. Toda a 

celebração estava impressa e distribuída pelos presentes. Pode parecer um orgulho, um santo orgulho, mas foi a 

celebração mais solene da época. Não foram esquecidos pequenos detalhes. Tudo estava previsto e bem 

organizado.  

Leitor 2  
No final da celebração, caravanas dos vários lugares, bem como dos santa-cruzenses, dirigiram-se ao local da 

festa. Queremos aqui registrar que, para a geração fundadora do Santuário, este de Santa Cruz é o mais mimoso, 

o mais bonito, a cópia exata do Santuário Original.  



CANTO 7. NADA SEM TI E SEM NÓS 

Leitor 1  
Suas medidas não são simétricas. Isto porque Ir. Vitória e Ir. Jacoba se preocuparam, em conseguir as medidas 

exatas, tal como no Santuário Original. E mais. Observemos os motivos das janelas. Quem construiu o Santuário 

antes da morte do Fundador, não tem a sua figura, como temos na janela à esquerda. Ele é para nós o terceiro 

ponto de contato. A Moldura, o Quadro da Mãe, o Espírito Santo, a Coroa, o Altar, enfim, tudo o que está no 

Santuário, foi conquistado espiritualmente. Eis porque podemos dizer que existe um grande Capital Graças 

depositado em cada objeto, em cada símbolo, também em cada tijolo.  

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso santuário! 

Leitor 2  
Foi possível chegar a concretização deste grande ideal, porque duas pessoas estavam trabalhando 

simultaneamente: Ir. Vitória, dirigindo a construção, e Ir. Lígia, cuidando que houvesse um grande crescimento 

espiritual em toda a Família schoenstateana de Santa Cruz. Assim, cumpria-se ao pé da letra: "NADA SEM VÓS, 

NADA SEM NÓS" 

Conclusão: 

Podemos agora fazer uma pequena análise, depois de vermos construído e inaugurado o Santuário.  

Assim como duas pessoas trabalharam para a realização deste sonho; também duas gerações o fizeram; a geração 

do silêncio e fidelidade e a geração que precisou de ousadia e de arregaçar as mangas. Para ambas, foi exigido 

heroísmo e fidelidade, em tempos de proibições, e confiança na luta pela conquista. Não se pode colocar na 

balança, mas nos serve de lição. E vai depender de cada um de nós o futuro da Obra. Se eu falhar, haverá prejuízos. 

Cada um foi eleito individualmente e escolhido pela Mãe de Deus. É um exército de elite, porque é o exército da 

Rainha. Vimos a história até 1977. Desde aquele ano, muita coisa foi feita, e muitos foram os acontecimentos 

dentro da Família de Schoenstatt.  

Leitor 1 

E agora? Qual é o nosso presente ao NOSSO PAI FUNDADOR?  

Precisamos incendiar o nosso amor pelo Santuário, e o mais acontecerá. É preciso que rezemos sempre. 

"prepara a terra do teu coração; ela deve tornar-se santa, porque a Mãe de Deus e seu Divino Filho querem 

permanecer em nosso meio. Confiarmos na Divina Providência, permanecermos fiéis. Mesmo com a negativa da 

Igreja local, com firmeza continuemos a acreditar nos planos de Deus; e chegaremos a vitoriosidade 

divina...Enquanto houver almas que permaneçam fiéis ao Santuário e a sua missão, a Obra será fecunda.  

Somos construtores de um grande futuro. 

TODOS: Pela Aliança de Amor somos instrumentos da missão do nosso santuário! 

Encerrando nosso terceiro e último dia do tríduo, agradecemos a Deus Pai, por este presente que Ele nos deu na 
pessoa de nosso Fundador. Agradecemos também à nossa querida Mãe e Rainha que selou uma Aliança com ele 

e o educou em sua escola, o Santuário.  

Queremos agora renovar nossa Aliança, nosso amor à Mãe e Rainha de Schoenstatt, cantando a Consagração: 
Canto: Ó minha Senhora...  

Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Rogai por nós.  

 

Leitor 2: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

TODOS: Abençoai as famílias. 

 



Leitor 1: Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,  

TODOS: Abençoai nossa Pátria e o mundo inteiro.  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Leitor 2 

No altar encontram-se as fitas nas cores branca, azul e amarela que foram previamente abençoadas pelo Pe. Leão. 
Elas simbolizam as três graças especiais dos Santuários de Schoenstatt: Abrigo espiritual, Transformação interior 
e Eficácia no apostolado. Enquanto explicamos o seu significado, vocês estão convidados a retirar uma fita como 
lembrança do tríduo.  

Leitor 1  
Abrigo espiritual – Todos os que visitam o Santuário, ou acolhem com fé a Imagem Peregrina da Mãe e Rainha de 
Schoenstatt, experimentam, aos poucos, a graça de sentirem-se acolhidos, por ela, como filhos. Por meio de seu 
coração materno, vivenciam o quanto Deus os ama, e colocam-se a seu serviço, confiantes na sua Providência 
Divina. 

Leitor 2 
Transformação interior – É decorrente da graça do abrigo. Se crermos que somos amados por Deus, o amor nos 
impulsiona a vivermos de acordo com seus ensinamentos. Maria implora a Jesus as graças que necessitamos para 
o seguimento do Evangelho. Como o Pai lhe confiou a educação humana de seu Filho, assim também acreditamos 
que ela nos ajuda a formar nossa vida à sua semelhança. 

Leitor 1 
Eficácia no apostolado – Se as palavras comovem e os exemplos arrastam, a transformação de nosso interior faz 
com que, por meio de nós, muitos encontrem o caminho de volta à casa do Pai. Nosso apostolado torna-se uma 

expressão de amor, por isso, generoso, humilde e acompanhado com as bênçãos de Maria. 

Obrigado(a) pela participação de todos!  

Leitor 2 
Em seguida teremos a Santa Missa presidida pelo Padre Leão e animado pelo jovem Thuenso. 

Quem tiver, pode depositar os papéis na ânfora.  
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