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Reunião da Presidência Geral em 15 de julho de 2020 

Na quarta-feira 15 de julho de 2020, todos os membros da Presidência Geral se reuniram em uma 
videoconferência para relatar os eventos atuais e para discutir os próximos assuntos. Estiveram presentes 
como convidados o Padre Strada (ex-postulador), a Ir. M. Lisianne (Generalato das Irmãs) e o Sr. Heinrich 
Brehm (Assessoria de Imprensa Alemã). 

Padre Juan Pablo Catoggio havia enviado antecipadamente com a agenda um breve relatório escrito sobre 
suas atividades em Roma entre 9 e 14 de julho de 2020. Junto com o postulador, Padre Aguirre, eles 
puderam contatar o diretor dos arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé. Padre Aguirre solicitou o 
acesso aos arquivos. O acesso aos arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé fo agendado para o dia  
21 de setembro de 2020, ou seja, imediatamente após as férias de verão, a fim de consultar todos os 
documentos em questão. 

Houve um relatório detalhado sobre as três reuniões da Comissão de Comunicações realizadas até o 
momento. A Comissão também foi assessorada por um consultor externo. Além de acompanhar o trabalho 
com a mídia, trata-se agora de selecionar e preparar os materiais para publicação, especialmente para a 
Família de Schoenstatt. Para fazer isso, a Comissão já se reunirá na próxima segunda-feira com outros 
profissionais de diferentes ramos e países. A Presidência aprovou a composição deste "grupo de pesquisa" 
com dois acréscimos. A forma pela qual os diferentes países poderiam estar melhor conectados em uma 
rede permaneceu aberta. As necessidades dentro da Família de Schoenstatt são diferentes. Parece-nos 
importante tomar medidas para restaurar a confiança abalada em alguns dirigentes. É necessária seguir 
com as reflexões, mas mesmo assim o grupo de pesquisa deve começar seu trabalho imediatamente. 

Importante foi o anúncio feito pela Superiora Geral das Irmãs de Maria, Irmã M. Aleja, de que a 
comunidade está trabalhando em um sistema de regulamentos de usuários baseado na ordem existente 
dos arquivos e, conseqüentemente, abrirá seus arquivos para pesquisa científica. 

O papel da diocese nos diferentes processos e a importância de sempre agir de acordo com Trier também 
foi esclarecido novamente. 

A fim de se manter atualizada sem demora, foi agendada uma nova reunião  da Presidência Geral para 23 
de julho. 

A Presidência Geral 

Schönstatt, 15 de julho de 2020 


