
Carta do 1º Fórum Internacional de 

Estudantes de Schoenstatt 
 

 

Como estudantes do Movimento Apostólico de Schoenstatt, refletimos profundamente o 

Documento de Pré-Fundação elaborado pelo Pe. José Kentenich. Após várias conclusões 

sobre o mesmo, destacamos, primeiramente, a liberdade de cada estudante 

schoenstattiano, uma vez que cada um de nós se sente livre para tomar decisões distintas, 

o que possibilita a conquista de novas visões, bem como a escolha de caminhos diversos, 

de acordo com nossas capacidades, buscando tornar-nos protagonistas de nossa história e 

agentes de mudança ao nosso redor. 

 

Conscientizamo-nos, também, de que esta pedagogia nos ensina a ser firmes, mediante 

os valores que têm ajudado a nos formar como pessoas para a vida, aprimorando, ao 

máximo, nossa capacidade por meio da autoeducação, a qual permite que a inteligência 

emocional se complemente com a teórica, alcançando um nível perfeito de aprendizagem. 

 

Por fim, neste Congresso, percebemos semelhanças notáveis, apesar dos quilômetros que 

nos distanciam. Todos somos pessoas apostólicas, que vão ao encontro do outro, com 

persistente trabalho aos que estão em situação vulnerável. 

 

A partir de hoje, temos claramente uma missão. Nós mesmos temos a responsabilidade e 

o dever de ser os impulsores dessa pedagogia, sendo líderes positivos em nossas 

instituições para o melhor desenvolvimento delas. 

 

Dois passos são fundamentais para essa missão. O primeiro é o autoconhecimento, já que 

sem ele não seria possível compartilhar o que vivemos nestes dias, pois temos de conhecer 

a nós mesmos para assegurar o melhor para o desenvolvimento de nossas escolas, pois 

sem autoconhecimento, certamente, não saberemos quais são nossas linhas e métodos a 

seguir. 

 

Após esse passo, teremos a difícil tarefa de contagiar as nossas aulas e corredores das 

escolas com o espírito e valores da pedagogia de Schoenstatt, para que as demais 

comunidades se sintam partícipes, como nós, desse objetivo que temos buscado 

conquistar durante todos esses anos. 

 

Finalmente, queremos entregar nossa dedicação para este projeto educativo. Para isso, 

temos de seguir um método correto para alcançar a autoeducação. O melhor método é nos 

propor metas pessoais diárias, e também coletivas, a fim de que todos se apaixonem pela 

missão que queremos desenvolver, já que os melhores resultados provêm de grupos 

apaixonados, formados por mediadores firmes, livres e apostólicos. 
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