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C
aros amigos, caros 
amigas:

Esta newsletter quer nos 
informar e interconec-
tar em todo o mundo. 

Vivemos atualmente esta realidade 
devido à dinâmica do coronavírus. 
O mundo tornou-se muito próximo. 
Todos nós temos impacto uns nos 
outros, agora que dependemos uns 
dos outros especialmente por causa 
da saúde. Agimos com mais solida-
riedade e somos criativos na ajuda 
uns aos outros. Isto nos mostra que 
podemos aprender muito com esta 
crise. Experimentamos uma  época 
de entrelaçamento espiritual.

Aproveitamos a interconectividade 
global das redes no sentido  econô-
mico, cultural e móvel, mas também 
os perigos e as coisas hostis à vida 
estão interligados e podem pôr tudo 
em risco. Não somos senhores ilimi-
tados do mundo. Com esta situação 
aprendemos o respeito, a responsa-
bilidade e, sobretudo, a humildade. 
Nesta incerteza, perguntamo-nos o 
que é realmente importante na vida. 
Também a minha vida chegará um 
dia ao fim. Para que é que eu vivo? 
Qual é o sentido da minha vida?

Criativos na
ajuda mútua

N     
 ós acreditamos no 
Deus da vida e da his-
tória. Nada acontece 
sem Ele. Ele está sem-
pre presente e conduz 
a história. Ele sabe 

escrever direito em linhas tortas, 
apesar de o reconhecermos muitas 
vezes tarde. Jesus disse aos discípu-
los para não se preocuparem, para 
não terem medo. É isto que Jesus diz 
àqueles que se confiaram aos cuida-
dos do Pai celestial. Essa é a garantia 
que temos como cristãos. 
Em Schoenstatt aprendemos a viver 
e a agir em aliança com Deus. Maria 
é o nosso modelo e a nossa medida. 
É por isso que, no final do Jubileu 
de 2014, dissemos Nós escolhemos o 
caminho da santidade. Vivemos vín-
culos autênticos e fortes. Tomamos 
uma decisão missionária. 
Estas três atitudes são existencial-
mente importantes na atual época 
de crise. Eles podem servir-nos de 
guia para percorrermos juntos este 
tempo. Que os relatórios e testemu-
nhos no boletim incentivem e moti-
vem cada um de nós a seguir o nosso 
caminho de solidariedade com  deci-
são e  consciência.

P. Heinrich Walter

P. Heinrich Walter

E D I T O R I A L



C
aros amigos e 
amigas,

Assim como os apósto-
los e os primeiros cris-
tãos usaram as estradas 

e meios de transporte do Império 
Romano para difundir o cristianis-
mo, hoje usamos as estradas digitais 
para chegar ao mundo inteiro. Nos 
últimos meses fizemos deste objetivo 
nossa missão e agora estamos pres-
tes a publicar  o site oficial do Movi-
mento Internacional de Schoenstatt: 
www.schoenstatt.com.
Logo percebemos: este grande pro-
jeto só é possível com a ajuda de 
muitos voluntários em todo o mun-
do. Sem traduções, sugestões, idéias 
e fotos não seria possível publicar o 
site, e estamos felizes que schoens-
tatt.com em breve estará disponível 
em quatro idiomas para todo o Movi-
mento e além dele.
Com estas ferramentas técnicas po-
demos levar nossa fé, o amor de Ma-
ria, que sempre nos une, a milhões 
de pessoas e transmitir a mensagem 
de Schoenstatt para o mundo inteiro.   

Tirando proveito dos 
caminhos digitais

E
Esperamos poder repre-
sentar o Movimento em 
todo o mundo em um 
único site. Entre os aju-
dantes e voluntários há 
um grande entusiasmo 

em levar  Schoenstatt para a vastidão 
unindo nossos talentos e forças para 
alcançar este objetivo. Somos muito 
gratos por isso.
Além do site, estamos criando esta 
newsletter na forma de uma revis-
ta, que aparecerá a cada três meses 
e também estará disponível para 
download no site. 
No futuro esperamos receber notí-
cias e anúncios dos países, para se-
rem publicados na newsletter e no 
site. Se você tiver alguma sugestão, 
pode entrar em contato conosco 
pessoalmente ou pelo e-mail info@
schoenstatt.com. Trilhemos juntos 
este caminho como Schoenstatt em 
saída.

Irmã M. Cacilda Becker

Irmã M. Cacilda Becker

E D I T O R I A L
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As contribuições de Martin podem ser encontradas no Facebook, Instagram e YouTube, 
em todos os casos adicionando “schoenstattinternational” à URL da respectiva platafor-

ma. Você também pode encontrar seus vídeos no novo site www.schoenstatt.com.
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Olá, Martin. Como você co-
nheceu o Movimento? 
Meu pai conheceu Schoenstatt quan-
do era criança na Argentina, e sem-
pre me transmitiu sua paixão e amor 
por Nossa Senhora e Jesus. Eu adorei 
e me envolvi. Fazer parte de uma 
família internacional tão boni-
ta me inspirou muito, espe-
cialmente porque me deu 
forças para enfrentar os 
desafios que encontro na 
vida e me ensinou lições 
incríveis.
 
Por que você se 
tornou um volun-
tário? E quando? 
Comecei a trabalhar 
como voluntário em 
Schoenstatt no verão de 
2019. Passei um mês na Ale-
manha por ocasião da cele-
bração dos 100 anos de Hoerde, 
porque senti que queria colaborar 
de alguma forma com a minha pai-
xão pelo Movimento. Nunca imagi-
nei que conheceria tantas pessoas 
e que a experiência me inspiraria 
tanto a continuar trabalhando e aju-
dando até mesmo de casa ao longo 
da minha vida diária.

Martin Soros: Comunicador apaixonado

Você continua com seu compromis-
so com Schoenstatt Internacional. 
Quais são suas atividades atuais?

Atualmente colaboro coordenando 
as páginas do Instagram, YouTube e 
Facebook da Schoenstatt Internatio-
nal com publicações, fotos e vídeos.

O que significa para você trabalhar 
no site e nas mídias sociais?
 
É uma experiência incrível, ver tudo 
o que acontece no mundo e conhe-
cer tantas pessoas diferentes. Sin-

to-me muito abençoado por ter 
a oportunidade de ver como 

Schoenstatt muda a vida das 
pessoas e como minha pe-

quena contribuição ajuda 
a unir nosso Movimen-
to, independentemen-
te de país ou idioma. 

Quem você recomenda-
ria para ser um voluntá-

rio?
 

Recomendo esta experiên-
cia voluntária a qualquer pes-

soa que esteja interessada em 
contribuir ou que tenha paixão 

pela comunicação. É uma excelente 
maneira de aprofundar a fé e conhe-
cer a comunidade internacional de 
Schoenstatt a partir de uma pers-
pectiva diferente.

Martin Soros é um dos voluntários de Schoenstatt Internacional. Ele é um estudante de 16 
anos de idade. Ele produz vídeos e colabora com as redes sociais.

S E R V I Ç O  V O L U N T Á R I O



Papa Francisco reconhece 
suas virtudes heróicas 
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0
processo de beatificação de Mario Hiriart tem tido um 
avanço muito importante. Em 21 de fevereiro de 2020, 
o Papa Francisco proclamou suas virtudes heróicas, de-
clarando-o venerável.
Em dezembro do ano passado, depois de estudar os 
documentos relativos à sua causa de canonização, os 
teólogos responsáveis pela Congregação para a Causa 

dos Santos determinaram que Mário viveu heroicamente as virtudes 
cristãs. Seu processo passou então para a Assembléia dos Cardeais e 
Bispos da referida congregação, que em sua última sessão deram sua 
recomendação ao Santo Padre para que o declarassem venerável. 
Hiriart nasceu em Santiago do Chile, em 1931. Ele cresceu em uma 
família não tão católica na cidade grande e aos 16 anos de idade se 
envolveu com o Movimento de Schoenstatt. Em maio de 1955, deci-
diu tornar-se Irmão de Maria e oferecer-se inteiramente a serviço de 
Deus e de Maria, exercendo a  profissão de engenheiro. 
Ele foi para o Brasil para participar do tempo de formação dos Ir-
mãos de Maria. De volta ao Chile, ele recusou uma oferta de empre-
go altamente remunerada para ser professor e ajudar os alunos nos 
valores cristãos. Ele também dedicou muito do seu tempo ao traba-
lho com jovens. 1964, a caminho de Schoenstatt, viajou para os Esta-
dos Unidos, onde visitou o Pe. Kentenich em Milwaukee, que estava 
exilado neste país. Nessa cidade  foi diagnosticado com câncer e teve 
que interromper sua viagem. Mário morreu aos 33 anos de idade, em 
15 de julho de 1964, em um hospital em Milwaukee, Estados Unidos. 
Ele não teve a oportunidade de conhecer o Santuário Original em 
Schoenstatt, na Alemanha. 

Mario Hiriart



O altar do Santuário está  em uma casa da comunidade cisterciense,
em Villányi 3, Budapeste, Hungria.

O website de Schoenstatt na Hungria é
www.kozossegihely.schoenstatt.hu

FO
TO

S: 
JA

NK
A 

TÖ
RÖ

K, 
FR

.JO
Y P

UT
HU

SS
ER

Y

8SCHOENSTATT

E
m Budapeste muitos 
jovens da Juventude 
Masculina e Feminina 
de Schoenstatt estu-
dam na  universidade. 
Por esta razão, há anos 
surgiu o desejo de ter 

um lugar onde pudessem se encontrar 
como uma comunidade. No início eles 
alugaram um pequeno apartamento. 
Mais tarde a comunidade cisterciense 
lhes ofereceu um prédio no centro de 
Budapeste, que não estava em uso. Lá 
eles podem se encontrar regularmen-
te para jogar jogos de tabuleiro, cantar 
e rezar, também para ver filmes e cozi-
nhar juntos à noite.
A comunidade está em constante cres-
cimento, assim como o desejo de ter 
seu próprio santuário em Budapeste. 
Com esse objetivo em mente, os jo-
vens começaram a pedir doações e 
a rezar. Parece que Deus e a Mãe de 
Deus levaram a sério os pedidos: em 
13 de dezembro de 2019, receberam o 
interior de um Santuário de Schoens-
tatt que pertencia à casa da comunida-
de das Senhoras de Schoenstatt Monte 
Regina, em Schoenstatt. 
Padre Péter Csermák e três de seus 
coirmãos celebraram uma missa sole-

Construindo o futuro: um San-
tuário de  
Schoenstatt para Budapeste

ne nesse dia. Em sua homilia, o Padre 
Péter aprofundou o caráter, as carac-
terísticas e a mensagem do Santuário. 
Os jovens acompanharam a missa com 
música e canções. 
No final da missa, a Irmã Gertrud-Maria 
deu uma palestra sobre a importância 
de um futuro Santuário de Schoensta-
tt na capital húngara. A comemoração 
terminou com uma recepção para todos 
os presentes.
As famílias de Schoenstatt em Buda-
peste estão muito felizes pela iniciativa 
dos jovens e querem ajudar espiritual 
e materialmente na construção do fu-
turo Santuário. Após este dia especial 
de celebração, uma Imagem Peregrina 
começou sua peregrinação pelas   casas 
daqueles que estão dispostos a ajudar 
na construção do Santuário de Buda-
peste.
O lema anual da Família de Schoenstatt 
na Hungria deste ano é: “Em união con-
tigo”. Um grande evento em Budapeste 
já ressoa com este lema: em setembro 
de 2021, o Congresso Eucarístico In-
ternacional acontecerá em Budapeste. 
A Família de Schoenstatt na Hungria, 
como parte da Igreja, está se preparan-
do para isso.

B U D A P E S T E



O altar do Santuário está  em uma casa da comunidade cisterciense,
em Villányi 3, Budapeste, Hungria.

O website de Schoenstatt na Hungria é
www.kozossegihely.schoenstatt.hu
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A história não se repete, 
mas pode ser reescrita. 
Os habitantes da casa de 
formacao “Vidyaniketan” 
(Jardim da Sabedoria) 
testemunharam o mo-

mento histórico da ordenação de doze 
diáconos em 16 de janeiro de 2020. 
Metaforicamente, gostaríamos de fa-
zer uma analogia deste evento com a 
eleição dos doze apóstolos. 
Temos o grande privilégio de poder 
dizer que, pela primeira vez na histó-
ria de Schoenstatt, tantos diáconos fo-
ram ordenados em uma só celebração. 
De maneira especial foi um orgulho 
para toda a comunidade dos Padres 
de Schoenstatt, especialmente para a 
Índia, pois todos nós pertencemos ao 
mesmo país. Oito dos novos diáconos 
são de Kerala e quatro de Tamil Nadu. 
Vemos isso como o plano de Deus 
para divulgar a missão de nosso Pai e 
Fundador nesta era pós-moderna. A 
comemoração aconteceu na casa de 
formação dos Padres. Os preparativos 
já tinham começado há vários meses. 
A cerimônia contou com a presença 
de familiares, membros do Movimen-
to de Schoenstatt e de várias ordens 
religiosas e sacerdotes diocesanos. O 
Bispo de Warrangal, Monsenhor Udu-
mala Bala, foi o encarregado da orde-
nação diaconal.
O tema da Eucaristia foi “Chamado a 
servir”. A homilia também ressaltou a 
necessidade dos diáconos servirem ao 
mundo e ajudarem o povo. A atmosfe-
ra espiritual que prevaleceu durante a 
cerimônia litúrgica nos ajudou a expe-
rimentar o poder do Espírito Santo e 

Doze novos diáconos dos Padres de 
Schoenstatt na Índia

C H A M A D O  P A R A 
S E R V I R

a alegria da comunidade. O momento 
da imposição de mãos pelo bispo foi 
especialmente comovente. A comuni-
dade está feliz pelo presente dos 12 no-
vos diáconos. Após a missa, houve um 
ágape em que a alegria foi partilhada 
entre familiares, amigos e irmãos e 
irmãs da comunidade. Hoje todos os 
diáconos exercem o seu ministério em 
diferentes paróquias e serão ordena-
dos sacerdotes este ano. 



E S C R I T O  P O R  E S T E F A N Y  M O R A  E  R U B E N  E L I Z O N D O
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Quando se pensa em viagens missionárias, normalmente trata-
se de lugares diferentes, muitas vezes distantes. Frequentemente 
esquecemos que nossa própria comunidade, os nossos próprios 
vizinhos, estão sedentos de Cristo e Ele nos chama a missionar. 
Neste espírito, um casal de universitários que desejava uma 
verdadeira experiência missionária, respondeu ao chamado para 
levar a Mãe e seu Filho à sua própria cidade.

A U S T I N / T E X A S ,  E U A

Encontrando Cristo 

NOS CORAÇÕES
DE AUSTIN
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“A Comunidade é uma 
parte essencial da 
missão. Os missionários 
criam comunidade não 
só entre si, mas também 
entre as pessoas que 
encontram”.

A ustin é uma viagem missioná-
ria de cinco dias para o centro 
da cidade. É organizado pela 

juventude universitária masculina e 
feminina da Universidade do Texas, 
em Austin. Buscando ser a geração 
missionária que o Papa Francis-
co nos desafia a ser, a missão busca 
criar uma cultura de encontro com os 
membros de nossa comunidade que 
foram deslocados para a periferia.
CARITAS, em latim “por amor”, é uma 
sigla para “Catholics Responding to 
the Redemer’s Invitation for Genuine 
Holiness” (Católicos Respondendo ao 
Convite do Redentor para a Santidade 
Genuína). Isso significa que aceita-
mos o convite de Cristo para lutar se-
riamente pela santidade e ver que ela 
é uma realidade tangível para nossas 
vidas. Vemos Maria como uma mãe 
e educadora que nos guia para o en-
contro com os outros, porque ela é a 
grande missionária, ela fará milagres.
O que começou em 2013, com apenas 
15 alunos, cresceu para 80 missioná-
rios que experimentam o poder trans-
formador do amor de Deus através de 
encontros com o coração de Austin. 
Todos os anos CARITAS procura res-
ponder aos sinais dos tempos através 
do discernimento de um lema especí-
fico. O lema guia a espiritualidade e a 
vida de cada missão e isso é conquis-
tado através de muitas contribuições 
para o Capital de Graças.

CARITAS é composta por três pilares 
que formam uma experiência de mis-
são completa: serviço, comunidade e 
missão.

CARITAS é composta por três pilares 
que formam uma experiência de mis-
são completa: serviço, comunidade e 
missão.
Atendimento a Idosos, Refugiados, 
Sem Teto
Os dias da CARITAS são organizados 
em dois turnos: um da manhã e outro 
da tarde. Os missionários vão a várias 
instituições de caridade na área cen-
tral de Austin e os ajudam com suas 
necessidades. As organizações vão 
desde lares, bancos de alimentos, cen-
tros de assistência, centros de refu-
giados e migrantes, paróquias locais e 
abrigos para sem-teto. 
“Uma coisa que nunca vou esquecer da 
minha primeira missão é uma visita à 
Casa Marianella, que é um lar de mi-
grantes em Austin”, diz Darien Rivas, 
missionário do segundo ano e líder do 
comitê de espiritualidade da CARITAS 
2020. “Lá eu conheci Oliver, um garoto 
de 12 anos de Honduras que tomou 18 

trens para chegar aqui. Ele continua: 
“Ouvir sua história  deste menino me 
dizendo que tudo é possível se você se 
envolver, me surpreendeu de maneira 
extraordinária. Até então eu nunca ti-
nha experimentado um exemplo tão 
puro de fé verdadeira. Ele me mostrou 
o que significa ser um verdadeiro mis-
sionário que vai além das palavras”, 
compartilha Darien.
Seja empilhando caixas, preparan-
do refeições, limpando e arrumando, 
brincando ou tendo uma conversa 
com um idoso ou um sem-teto, Cris-
to nos chama para caminhar com Ele 
através daqueles que servimos em 
suas diversas áreas de vida.

Uma comunidade maravilhosa
A comunidade é uma parte essencial 
da missão. Os missionários não só 
criam uma comunidade forte entre si, 
mas também com aqueles que encon-
tram. Para fazer isso, eles se dividem 
em diferentes pequenos grupos para a 
semana em que saem em seus turnos. 
Além disso, há uma série de jogos e 
atividades com o objetivo de fomentar 
fortes laços de amor entre os missio-
nários. 
“CARITAS é uma experiência única 
que encarna concretamente o que sig-
nifica ser um irmão em Cristo para 
aqueles que nos rodeiam. É tão bonito 
que promove um ambiente familiar ao 
seu redor”, diz Daniela Garza, missio-
nária do segundo ano e chefe do Comi-
tê Comunitário CARITAS 2020.
Por meio de vários atos de bondade, 
jantares cheios de música, jogos im-
provisados e jogos de frescuras, CA-
RITAS cria uma comunidade de dis-
cípulos que compartilham Cristo por 
meio de de seu amor uns pelos outros. 
É por meio da nossa alegria que outros 
reconhecerão Cristo e experimentarão 
o Seu imenso amor. 

Formação
Espiritualidade é a espinha dorsal de 
tudo que fazemos na CARITAS. Todos 
os nossos trabalhos, serviços e esfor-
ços vêm da formação espiritual e de 
inúmeras contribuições para o Capital 
de Graças.
Cada dia começa com uma missa na 
qual cada pequeno grupo recebe uma 
imagem da Mãe Peregrina como si-
nal de unidade. Através desta simples 
ação, o grupo se confia a Maria e seu 
trabalho, sabendo que tendo sido a 
primeira missionária, ela nos educa-
rá para levar seu Filho a todos aque-
les que encontrarmos. Cada grupo 
também participa de uma atividade 
espiritual orientada pelo lema, e cria 
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um tempo de descanso espiritual para 
cada missionário.
Na parte da tarde, há palestras criadas 
a partir do lema para proporcionar 
uma compreensão profunda do que 
significa e como podemos colocá-lo 
em prática durante e após a missão. 
Estas palestras são acompanhadas por 
pequenos grupos de discussão para 
permitir que cada equipe comparti-
lhe suas experiências e espiritualida-
de umas com as outras. Ao final de 
cada dia, todos os missionários se reú-
nem ao redor do altar para uma hora 
de adoração. Guiados pela música e 
meditação, este é um momento para 
oferecer todo o nosso trabalho e expe-
riências, e para fortalecer a nossa rela-
ção com o Senhor.
Todo esforço e atos de amor são en-
tregues ao Capital de Graças duran-
te a missão. Ao longo da semana, os 
missionários são motivados a oferecer 
todo o seu trabalho, encontros e for-
mação à Mãe de Deus, sabendo que 
ela transforma os corações com as 
nossas ofertas. A cada ano é desenha-
da uma imagem que engloba o tema e 
a espiritualidade da missão. Para cada 
contribuição, os missionários pintam 
uma parte da imagem até que ela seja 
completamente conquistada. Na cer-
teza de que a Mãe de Deus quer nos 
usar como seus instrumentos, nós nos 
esforçamos para viver o lema, saben-
do que ela fará milagres. Nada sem 
você, nada sem nós! 

Uma família em Aliança, abraçan-
do corações em nossa cidade
CARITAS 2020 foi realizada de 12 a 16 

de janeiro na Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe, no coração de Austin 
Leste. Este ano, cerca de 65 missioná-
rios de todo o estado do Texas partici-
param e missionários também viaja-
ram do Brasil, Paraguai e Chile para 
participar. Em cinco dias, os missioná-
rios participaram de 19 organizações 
diferentes, forjaram autênticos laços 
de amizade e tiveram um encontro ín-
timo com o coração de Cristo.
O lema da CARITAS 2020 foi “Uma fa-
mília em Aliança, abraçando os cora-
ções da nossa cidade”. Como Família 
em Aliança, procuramos nos aproxi-
mar da nossa relação de Aliança com 
nossa Mãe, a fim de criar fortes laços 
familiares entre nós e com todos aque-
les a quem servimos. Queríamos abra-
çar verdadeiramente o coração de to-
dos aqueles que encontramos em seus 
diferentes caminhos na vida, assim 
como Cristo o faz. Nós nos esforçamos 
para ser o abraço amoroso de Nossa 
Senhora e compartilhar o amor de seu 
Filho através de cada uma de nossas 
ações para plantar sementes de graça 
em nossa própria cidade de Austin.
 “A experiência que tive através de 
CARITAS me permitiu viver minha fé 
ainda mais apaixonadamente”, com-
partilhou Sebastian Montero, um mis-
sionário de primeiro ano e veterano 
da Universidade do Texas, em Austin. 
“Eu pude ver o amor de Deus através 
de estranhos, assim como aqueles 
com quem eu compartilhei a missão. 
Isso me deu a oportunidade não só de 
servir, mas também de viver ao lado 
da minha comunidade de Austin por 
uma semana.

“Em apenas cinco 
dias, os missionários 
ajudaram 19 
organizações 
diferentes, formaram 
laços autênticos e 
tiveram um encontro 
íntimo com o coração 
de Cristo”.
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“Guiados pela 
música e meditação, 

este é um tempo em 
que oferecemos todo 

o nosso trabalho a 
Cristo”.
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M I C H E L L E  D A V I S
( L I G A  F E M E N I N A  D E  N S W ) 

Schoenstatt
e o fogo 

na
Austrália
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protegem e salvam nossos campos e 
vegetação.
Milhares de voluntários vêm com-
batendo incêndios dia e noite há se-
manas. A primeira vez que recebi um 
alerta automático me avisando para 
evacuar naquele momento ou para 
me preparar para salvar minha casa, 
saí, pois sou solteira, de meia-idade 
e não teria conseguido subir no meu 
telhado ou de escapar do colossal in-
cêndio. Então eu confiei minha casa a 
São Miguel Arcanjo e fui embora.
Meus amigos e vizinhos que não saí-
ram me mostraram gravações de 
como eles chegaram perto de perder 
Blackheath, nossa cidade. O que mais 
me impressionou foi o som irado de 
fogo, foi o som de um vento trovejan-
te.
Estes incêndios são como nenhum 
outro visto na Austrália, criando seus 
próprios tornados de fogo e tempesta-
des de fogo. O que mais me partiu o 
coração foram as crianças, mulheres 
e animais de estimação deixados para 
trás no dia em que eu tive que sair de 
casa. Eu podia ver carros com crian-
ças e animais dentro, e uma hora 
depois de sair, as estradas principais 
foram fechadas e as pessoas foram 
forçadas a ficar.
Geraldine - uma amiga com quem 
cresci na Juventude de Schoenstatt - 

T
udo o que escrevo é a par-
tir de uma perspectiva 
pessoal, porque não pos-
so falar em nome do Mo-
vimento. Estes incêndios 
catastróficos varreram 

New South Wales, Queensland, Victo-
ria, Western Australia, o território da 
capital australiana, South Australia e 
Tasmania, compondo a extensão das 
costas leste e oeste, e os estados mais 
populosos da Austrália.
Milhões de pessoas foram afetadas pe-
las enormes muralhas de fogo que se 
aproximavam das cidades. Na minha 
região, que abriga as belas e renoma-
das Blue Mountains de Nova Gales do 
Sul, vimos incêndios que chegaram a 
80 a 90 km por hora, a uma altitude 
equivalente a de um prédio de 17 an-
dares.
Minha área foi evacuada três vezes, 
cinzas caíram sobre minha cabeça e 
uma vez que você vê o fogo no hori-
zonte, você também pode ouvir nos-
sos salva-vidas, os “fires” - os bom-
beiros - na Austrália. São homens e 
mulheres jovens que treinam todas 
as semanas e são voluntários, prontos 
para proteger a propriedade e, acima 
de tudo, para salvar vidas. 
Pagamos brigadas para proteger os 
subúrbios, cidades e vilas, mas os 
Bombeiros Rurais são voluntários que 
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é uma das corajosas voluntárias que 
dedica seus fins de semana e férias ao 
combate a incêndios. Ela me abriu as 
portas de sua casa e me manteve in-
formada sobre os desenvolvimentos. 
Havia 15 bombas de água resgatando 
as casas da minha rua. O meu povo 
foi um dos que tiveram sorte pois não 
perdeu suas casas.
Amigos mais próximos dos campos 
chegaram perto de perder suas casas, 
mas graças à maravilhosa brigada da 
vila e aos Bombeiros Rurais, todos 
eles foram salvos.
Pensamos que a ameaça tinha aca-
bado na minha área, mas alguns dias 
depois, outro dia quente e o vento 
soprou o fogo e desta vez foi logo ao 
virar da esquina. Os moradores locais 
combateram corajosamente o fogo. 
Um homem que vivia há 94 anos em 
Blackheath disse que era inédito. Isso 
foi o que disseram os bombeiros.
Cinco dias após as duas primeiras 
ameaças, às 23h30min, o fogo  irrom-
peu repentinamente no meio do nada 
em Nova Gales do Sul, iniciando a ter-
ceira emergência.
Os que vivem fora da Austrália podem 
não perceber é que vivemos na seca 
por quatro ou cinco anos e embora 
as árvores nativas precisem de fogo 
para proliferar e crescer, elas agora 
estão quase mortas ou extremamen-

te secas, e especialistas prevêem que 
centenas de milhares de árvores não 
voltarão a crescer.
Outra grande catástrofe é que um ter-
ço da população de Koalas  morreu 
em Nova Gales do Sul, deixando-os 
praticamente extintos como espécie. 
Mais de um milhão de animais nati-
vos em toda a Austrália morreram e 
espécies inteiras se extinguiram. Isto 
não é apenas um desastre devastador, 
mas um desastre ecológico.

Como uma cratera na lua

A principal represa de água potável 
em Warragamba, a 15 km do Santuá-
rio Nacional de Schoenstatt e a uma 
hora de Sydney, tem  apenas 42% de 
sua capacidade. Ainda estamos em 
seca e, enquanto isso, eu tenho louva-
do a Deus cada vez que uma carga de 
água passa por nós, sabendo que esta-
mos sendo protegidos, mas ao mesmo 
tempo, querendo chorar, porque eu 
sei que a água que eles estão jogando 
para apagar o fogo vem da nossa pre-
ciosa fonte.
Durante meses nós australianos não 
temos ar puro. Temos respirado fu-
maça espessa e partículas de cinzas. 
Nossa pele está queimada pelas cin-
zas quentes e das folhas incendiadas 
na atmosfera. Os médicos especialis-

tas desconhecem o impacto que isso 
terá sobre a saúde da população a lon-
go prazo. No início, eles disseram que 
era o equivalente a fumar 15 cigarros 
por dia e a qualidade do ar tem piora-
do em toda a Austrália.
A natureza parece uma zona de guer-
ra, muitas áreas estão mais devasta-
das que a minha, e regiões inteiras 
parecem uma enorme e desolada cra-
tera lunar - poeira cinza e escombros 
queimados.
Muitas pessoas que perderam suas 
casas e bairros anunciaram publica-
mente “Eu sou ateu, mas tudo o que 
posso fazer agora é orar a Deus”. Mui-
tos incrédulos compartilharam suas 
histórias e afirmaram ter visto mila-
gres de sobrevivência. 
Muitas vidas humanas foram perdi-
das, milhares de lares e mais de um 
bilhão de animais. Após estas sema-
nas, desolada,tenho procurado refú-
gio no santuário. Sei que nossa famí-
lia de Schoenstatt reza por proteção 
contra chuva e fogo e peço à nossa 
grande família internacional que con-
tinue a rezar por nós.
Nossos Santuários têm estado próxi-
mos aos fogos, mas permanecem pro-
tegidos. Agradeço à nossa MTA por 
todas as orações que foram feitas por 
nós.
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O “Schoenstatt Zeit” é 
um programa que 
as Irmãs 
de Ma-
ria ofe-
recem à 

Juventude Feminina 
de diferentes países de 
língua espanhola e por-
tuguesa entre  20 e 27 
anos, três vezes ao ano. 
Como podemos expli-
car isso? Diríamos que 
se trata de um Schoens-
tatt vital. É uma época 
em Schoenstatt, Ale-
manha, que dura dois 
meses, em que nove 
meninas da América 
Latina trabalham em 
diferentes casas das Ir-
mãs e aprofundam, a 
partir das raízes, a his-
tória, a pedagogia e a 
vida do nosso Pai Fun-
dador. É tempo de vi-
ver Schoenstatt na sua 
plenitude, de se deixar 
abrigar pela Mãe de 
Deus e amadurecer à 
sombra do seu Santuá-
rio. 
O “Schoenstatt Zeit” é 
coordenado pela Irmã 
M. Macarena McKay, 
chilena, uma maravi-
lhosa conselheira, que 
acompanha a maneira 
como cada menina vive 
durante estes meses em todos os 
aspectos práticos e mais impor-

tantes, espirituais e pessoais, sem-
pre disposta a ouvir e a cuidar que 

este tempo seja único e especial, fa-
zendo com que se sintam como as 

DOIS MESES NA ALEMANHA 
SEGUINDO OS PASSOS 

DO PE. KENTENICH

filhas prediletas do Pai.
É uma experiência tão bonita e 

deixa traços tão profun-
dos em nossas vidas, 
que é muito difícil de 
explicar. É por isso que 
gostaríamos de trans-
mitir essas experiências 
a partir do coração de 
nossas companheiras de 
aventureiras.
María Elina San Román, 
da Argentina, traz em 
seu coração este tesou-
ro: “Desta vez foi muito 
especial para mim. Não 
só pelo lugar, que já tem 
uma graça especial por 
ter sido testemunha do 
que aconteceu há mais 
de 100 anos e por ter 
sido testemunha duran-
te todo esse tempo de 
transformação de tantos 
corações que passaram 
e continuarão a passar 
e a se entregar sem me-
dida... mas também pe-
las pessoas  que Deus 
pensou em me colocar a 
seu lado, Especialmente 
nove almas alegres e au-
tênticas, que me deram 
muito e me educaram, 
com palavras, silêncios, 
gestos, quedas, piadas, 
olhares, algumas lágri-
mas e tantas risadas... 
Deus me permitiu co-

nhecer cada um desses corações e 
entrar neles.”

N O V E  J O V E N S  D A  A M É R I C A  L A T I N A 
F A Z E M  A  E X P E R I Ê N C I A  D E  S U A  V I D A

P O R  B E L É N  G Ó M E Z  E  A D R I A N A  A B E N T E ,  P A R A G U A I



Como podemos vibrar com o es-
pírito de Maria, do Santuário, 
com o carisma do Pai, conecta-
dos com o mundo todo? Exis-
tem muitas maneiras. Uma 

delas foi o Concurso Foto Schoenstatt 
2019, que Schoenstatt Internacional or-
ganizou. Todos puderam enviar as suas 
melhores fotos do ano de 2019. Recebe-
mos cerca de 800. O processo de seleção 
não foi fácil, porque cada fotografia tem 
um significado muito especial para cada 
um. Exprime experiências 
únicas e inesquecíveis. 
Transformação interior, 
comunidade, presença do 
céu no coração.
Foi preciso escolher uma 
centena, que considera-
mos de excelente qualida-
de profissional, ou ter um 
profundo valor espiritual 
e/ou comunitário. Todas 
elas podem ser vistas no 
vídeo “Photo Challenge 
2019 - Top Photos” no ca-
nal Youtube Internacional 
de Schoenstatt e nas redes 
sociais Facebook, Insta-
gram e Twitter.
Dessas cem fotos, 
Schoenstatt Internacio-
nal teve a difícil tarefa de 
escolher 15 finalistas. Por 
meio da página Facebook 
e Instagram foi possível 
abrir para votação pública 
para a escolha das três me-
lhores fotos. 

As três fotografias mais votadas no 
mundo

 Os três primeiros prêmios foram para 
fotos enviadas desde a Bolívia, México 
e Equador.
O terceiro prémio foi recebido pelo 
Equador. A foto é de uma escultura 
constituída por uma patena segurada 
por duas mãos, dirigida para o Santuá-
rio. É o Santuário de Schoenstatt, em 

Guayaquil. A autora da foto é Shirley 
Pauta. A história desta imagem remonta 
ao ano 1968, quando o grupo Corações 
Fiéis ao Pai, de Guayaquil, enviou uma 
patena ao Padre Kentenich, como sím-
bolo de entrega total de si a Maria e a 
Jesus. O Pe. Kentenich abençoou esta 
patena em 14 de setembro de 1968, um 
dia antes de partir para a Casa do Pai, 
consagrando expressamente a toda a Fa-
mília de Schoenstatt do Equador.
O segundo prêmio foi para o México, 

para os Missionários da Missão “México 
Luz de Maria”, que em 2019 foram em 
missão a uma área muito pobre do país, 
em Tancanhuitz, na região de Huasteca 
Potosina, estado de San Luis Potosi. Na 
foto, enviada por Carola Soto, de Mon-
terrey, há cerca de 500 jovens com cami-
sas vermelhas, nos degraus da paróquia 
de São Miguel Arcanjo, de Tancanhuitz, 
no meio da sua missão. Nas palavras de 
Carola: “é mágica, uma missão cheia de 

C O N C U R S O  M E L H O R  F O T O  D E  S C H O E N S T A T T  2 0 1 9

NÓS PEDIMOS AS SUAS FOTOS E 
VOCÊ NOS ENVIOU A

SUA VIDA
amor, na qual participam todos os jo-
vens de Schoenstatt do México”. É um 
ideal que arde no seu coração”.  Segun-
do Anapaula Gil, outra missionária, tra-
ta-se de “uma semana para dar o melhor 
de si e para dar aos outros, sem esperar 
nada em troca, e mesmo assim, sem es-
perar, receberá muito mais do que aqui-
lo que se dá”.
E o Primeiro Prêmio, para a foto mais vo-
tada no mundo, foi para a Bolívia, con-
cretamente para Santa Cruz de La Sier-

ra, com a foto “Mãe, 
aqui estou eu! O sol 
está caindo à tarde 
na Bolívia e a es-
curidão inunda a 
paisagem. Diante 
de uma imponente 
imagem iluminada 
de Maria e Jesus, é 
recortada a silhue-
ta de um jovem 
que abre os braços 
numa atitude de 
doação total, sim-
bolizando as ofe-
rendas da Família 
de Schoenstatt em 
Santa Cruz, num 
momento em que 
estão construindo 
seu Santuário para 
a Mãe de Deus, 
com os mesmos 
alicerces. Será 
abençoado em 9 de 
Maio de 2020. O jo-
vem é Roberto He-
nestrosa e o autor 

da foto é Luis Eguez.
Os vencedores receberam um diploma 
e uma lembrança, que foi abençoada e 
entregue a um representante da respec-
tiva comunidade no Santuário Original.
Parabéns às três comunidades vence-
doras, e a todos os que participaram no 
concurso. Podemos resumir este evento 
com a frase que inicia o vídeo anterior-
mente mencionada: “Pedimos suas foto-
grafias e você nos enviou sua vida”.
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O desafio não foi apenas escrever 
o primeiro Boletim de Schoens-
tatt, mas também editar minha 
primeira newsletter utilizando o 
programa InDesign. Eu sabia que 
seria um desafio técnico, pois 
nunca havia utilizado este pro-
grama antes. Eu tive que aprender 
muito. Duas semanas antes da pu-
blicação, percebi que o conteúdo 
da newsletter também era um de-
safio. 
As páginas, repletas de eventos, 
já estavam prontas: o Congresso 
de Pentecostes e o Congresso de 
Mulheres ocuparam duas pági-
nas. Naquele exato momento, a 
situação do coronavírus começou 
a ficar grave também aqui na Ale-
manha. Muitos compromissos fo-
ram cancelados, lojas tiveram que 
fechar, muitos serviços foram re-
marcados. Terminei a newsletter 
em meu Home office. É uma pena 
que não possamos apresentar ne-
nhum desses eventos, que esperá-
vamos com grandes expectativas. 
Em troca, você pode ver as fotos 
dos vencedores do concurso foto-
gráfico nesta página. Eles são po-
sitivos, coloridos e foram tomados 
em um momento melhor, um mo-
mento ao qual esperamos poder 
voltar em breve. Por enquanto, 
esperamos poder apresentar-lhe 
os eventos por meio desta newsle-
tter e para isso precisamos da sua 
ajuda. 

Por favor, envie-nos informa-
ções internacionais relevantes e 
detalhes sobre os eventos. Você 
pode entrar em contato conos-
co escrevendo para o e-mail: 
info@schoenstatt.com.

Um desafio
surpreendente
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empos especiais exi-
gem idéias especiais. 
Muitos santuários ao 
redor do mundo estão 
fechados. O coronaví-
rus torna a vida social 

impossível em muitos países, ou a 
restringe severamente. Muitas pes-
soas estão com medo. Não se trata 
apenas de saúde, mas também do 
local de trabalho e da existência.
Por esta razão, a Coordenação In-

ternacional de Schoenstatt pre-
parou a coroação da Mãe de Deus 
em todos os Santuários Lar e em 
todas as imagens da MTA. No dia 
15 de abril, a Família de Schoens-
tatt celebrou uma Santa Missa no 
Santuário Original. Devido à regu-
lamentação atual, apenas quatro 
pessoas puderam estar fisicamente 

presentes. Mas graças à transmissão 
ao vivo, foi possível a 170.000 usuá-
rios únicos de mais de 40 países, por 
meio de diferentes plataformas, par-
ticiparem da celebração com suas 
famílias.
No final da cerimônia, a Mãe de Deus 
foi coroada. Pessoas de todas as par-
tes do mundo participaram de seus 
Santuários de Lar. Muitos deles adi-
cionaram a hashtag #CORONAmater 
a músicas, fotos e pequenas orações 

no Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp e YouTube, o que permi-
tiu que outros participassem de sua 
coroação solene e pessoal.
Cada santuário lar é um lugar da pre-
sença de Deus em nosso mundo. Por 
meio de contribuições para o Capi-
tal de Graças em todos os Santuários 
lar, mais segurança e luz brilham no 

#CORONAMATER

COROAÇÃO INTERNACIONAL DA 
MÃE DE DEUS COMO RAINHA DA 

SAÚDE
mundo. No site www.schoenstatt-
-int.com, os visitantes puderam re-
gistrar suas contribuições ao Capi-
tal de Graças e pedidos de oração, 
que foram apresentadas pessoal-
mente a Mãe de Deus  no Santuário 
Original.
Padre Antonio Bracht disse em sua 
homilia no Dia da Coroação: “Se 
dermos espaço à Mãe de Deus em 
nossas casas, se a coroarmos em 
nossos Santuários-Lar, então lhe 

daremos o espaço que ela precisa e 
quer ter, para cuidar de nossas fa-
mílias e nos levar a cumprir a mis-
são de nossos Santuários-Lar. 
Fotos da coroação podem ser en-
contradas nos sites de redes so-
ciais da Schoenstatt International 
e especialmente neste site: https://
www.schoenstatt-int.com/fotos.



E
nquanto isso, muitos estão esperando por ela: a conclusão do site oficial 
do Movimento: schoenstatt.com. Quanto mais mãos ajudavam na criação, 
na forma de traduções, textos, fotos e vídeos, mais interesse foi sendo 
mostrado pela sua conclusão.

Neste momento podemos lhe dizer: será em breve. Os textos estão escri-
tos e traduzidos. As fotos já chegaram e os técnicos estão trabalhando diligentemente 
para colocar um site multilíngüe na rede. Estamos ansiosos por isso. Siga os canais das 
redes sociais, e você não vai perder este momento.

Está chegando o 
momento

W E B S I T E  S C H O E N S T A T T . C O M
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