
1

Tríduo em preparação ao Jubileu de 75 anos 
de Fundação da Obra das Famílias

Família, despertai, na alegria da Aliança de Amor!

Introdução

Neste ano de graças, em que comemoramos os 75 anos da Fundação 
da Obra de Famílias, queremos preparar nosso coração para vivenciarmos, 
com	alegria	e	grati	dão,	este	tempo	jubilar.	Quanto	nos	tem	presenteado	
o Deus da história, com dádivas e bênçãos, e quantos sinais a Providência 
nos tem mostrado! Preparou nosso coração com o Ano Santo da Miseri-
córdia, com a Exortação Apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris 
Laeti ti a, sobre o amor na família, a proclamação do Ano Nacional Maria-
no, para celebrar os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida.	Com	este	espírito,	queremos	expressar	grati	dão	ao	nosso	Pai	
e	Fundador,	por	ser	um	instrumento	dócil	nas	mãos	do	Pai	celesti	al	e	de	
nossa	querida	Mãe	e	Rainha	Três	Vezes	Admirável	de	Schoenstatt	,	pelo	
dom	da	Aliança.

1° Dia – Grati dão

	 Oração inicial

Hino	de	Grati	dão:	RC	(612	a	619)

612	 Caíram	as	algemas!
	 	 Da	terra	sagrada	de	Schoenstatt	
  se elevem todas as vozes,
	 	 em	jubiloso	hino	de	grati	dão.
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613	 Na	dura	peregrinação,
Deus manifestou à nossa comunidade 
sua grandeza e sabedoria,
para	seu	louvor	e	sua	glória.

614	 A	desgraça	que	o	poder	
e a astúcia de satanás tramaram,
o olhar do Pai transformou 
em	nossa	maior	felicidade.

615	 O	que	era	terreno	no	pensar
e humano demais na doação,
Deus quis orientar para o alto
e	submergir	inteiramente	em	si.

616	 Assim,	hoje	estamos	estreitamente	unidos,
fundidos no amor de Deus,
lutando incansavelmente
contra os descendentes de satanás,

617	 para	que	surjam	homens	novos,
livres e fortes aqui na terra
que,	nas	alegrias	e	dificuldades,
procedam	como	Cristo

618	 e	somente	a	Ele	vinculem
as aspirações de seu coração,
assim como a Mãe e Esposa
o	fez	outrora,	em	sua	vida.

619	 Com	gratidão,	nossas	almas
escolham	o	Cordeiro	de	Deus,
para desposá-lo eternamente
e	sermos	contados	entre	os	que	lhe	são	fiéis.

	Reflexão

Como	é	bom	pertencer	a	uma	Obra	que	se	dedica	à	salvação	da	famí-
lia,	cooperando	na	renovação	do	mundo.	Na alegria da Aliança de Amor, 
como pequenos instrumentos, nos empenhamos na construção de um 
mundo	novo,	que	se	torne	pleno	do	ideal	da	Sagrada	Família.	A	Obra	das	
Famílias	é	uma	forma	original	com	a	qual	Schoenstatt	pode	contribuir	para	
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a	edificação	da	Igreja	dos	novos	tempos,	por	meio	de	uma	profunda	moral	
familiar,	ascese	e	pedagogia	próprias	e	costumes	familiares.	Neste	jubileu	
de	75	anos	de	existência,	expressamos	nossa	gratidão	ao	Deus	Trino	que,	
por meio do Padre Kentenich, nos concedeu a dádiva da Obra de Famílias, 
revelando-nos	um	verdadeiro	projeto	de	construção	da	Igreja,	com	muros	
vivos	de	santas	famílias.

Família, despertai!	Como	disse	o	Pe.	Kentenich	no	retiro	para	a	União	
de	Famílias,	em	1950:	“Quando a Igreja se vir quase impossibilitada de 
atuar, tornar-se-á mais clara a missão da família”. 

Nosso Pai e Fundador sempre trouxe em seu coração a preocupação 
pela	família.	Atento	à	voz	da	Igreja	e	convicto	de	que	ela	é	o	fundamento	
da	 sociedade,	dedicou-se	à	 formação	espiritual	 dos	 casais	 e	da	 família.	
Estimulou	todos	os	membros	do	Movimento	a	se	empenharem	na	reno-
vação	da	sua	família	natural.	Ele	sempre	apontou	para	a	necessidade	de	
restaurar	e	salvar	a	família,	pois	ela	é	o	fundamento	da	nova	ordem	social	
cristã.	Neste	sentido,	deu	uma	palavra	de	ordem:	“É o primeiro e o mais 
importante que devemos fazer”. 

Em	 1942,	 o	 Pai	 e	 Fun-
dador	 preso	 no	 Campo	 de	
Concentração	 de	 Dachau,	
carregava em seu interior a 
preocupação por suscitar, 
no Movimento, algo espe-
cial	 em	prol	 da	 família.	 “Eu	
vim para Dachau; para mim, 
porém,	 permaneceu	 aber-
to	o	problema:	 se	 realmen-
te quisermos a renovação 
da ordem social cristã, necessitamos de um movimento familiar, de uma 
Obra	de	famílias”.1

Ele esperava que a divina Providência lhe abrisse uma porta para este 
fim,	que	lhe	era	tão	caro.	E	Deus	lhe	abriu	a	porta:	vieram	ao	seu	encontro	
muitos leigos para se informarem sobre diversos assuntos e serem intro-
duzidos	mais	profundamente	na	vida	espiritual.	Entre	eles	se	encontra-
va	Dr.	Fritz	Kühr,	que	mostrou	muito	interesse	pela	Obra	de	Schoenstatt.		
Após	dois	meses	de	preparação,	em	16	de	julho	de	1942,	Pe.	Kentenich	

1  KENTENICH, José. Diretrizes do Fundador, Dachau, 1967, p.31 
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realizou,	com	o	Dr.	Kühr,	a	fundação	da	Obra	de	Famílias,	no	Campo	de	
Concentração	 de	 Dachau.	 Queremos	 celebrar	 com	muita	 gratidão	 este	
acontecimento	 em	 que	 foi	 lançada	 a	 semente	 para	 três	 Comunidades:	
Liga,	União	e	Instituto.	

Quantas	famílias	foram	transformadas,	a	partir	do	contato	com	o	San-
tuário?	Quantas	famílias	se	empenharam	em	transmitir	suas	experiências	
a outras, apoiando-as em sua caminhada e crescimento? 

Assim	a	semente	germinou	e,	aos	poucos,	a	Obra	foi	crescendo:	em	
abril	de	1948,	formou-se	a	Liga	de	Famílias,	em	junho	de	1950,	a	União	de	
Famílias	e	em	1968	aconteceu	a	instituição	jurídica	do	Instituto	de	Famí-
lias.	Hoje	encontramos	as	famílias	de	Schoenstatt	presentes	em	todos	os	
continentes!

Outro	 presente	 é	 o	 Santuário-lar,	 fruto	 do	 tempo	 do	 exílio	 em	
Milwaukee	e	da	dedicação	do	Padre	Kentenich	às	famílias.	Quantas	graças	
e	bênçãos	haurimos	desta	realidade,	em	nossas	famílias.	Experimentamos	
o	Santuário-lar	como	um	grande	presente,	mas	também	como	meio	para	
a	renovação	do	mundo.	

“Se a renovação do mundo tem e deve ter seu início na renovação 
das famílias, como núcleo da ordem social abalada, então na família 
tudo depende do crescimento no mundo sobrenatural. Para que isso 
aconteça mais facilmente, não temos apenas o Santuário Filial, mas 
também o Santuário-lar. Um cômodo em nossa casa quer ser visto, 
acima de todos os outros, como um Santuário”.2

Em	Milwaukee,	ele	comentou	sobre	esta	realidade:

“O coletivismo pode fechar ou destruir todas as igrejas, fechar ou 
destruir todos os nossos Santuários. Mas os Santuários-lares, nin-
guém pode destruir!”3

2	 	KENTENICH,	José.	Palestra em 24 de abril de 1966 para Liga de Mães e Liga Feminina na 
Bavária,	citado	em:	The	Exile	Legacy	Book	{O	Livro	do	Legado	do	Exílio},	Padre	J.	Niehaus,	
p.136.

3	 	KENTENICH,	José.	Citado	em	O Nascimento do Santuário-lar	-	Padre	Jonathan	Niehaus,	p.	
63	(p.	95	na	edição	brasileira).
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	Oração

Querido	Padre	Kentenich,	percebemos	em	tua	vida	um	carinho	muito	
especial pela Obra de Famílias e muita alegria ao ensinar-nos a sermos au-
tênticas	famílias	cristãs.	Após	75	anos,	confirmamos	nossa	pertença	a	esta	
Obra	e	agradecemos	por	 todas	as	maravilhas	que	experimentamos.	Em	
nossa	 renovação	da	 consagração,	queremos	dar	nosso	 “sim” renovado, 
para	a	missão	a	serviço	da	família.

	Reflexão e Partilha

Como	a	Obra	de	Famílias	ajudou	em	minha	vida	pessoal,	em	meu	ma-
trimônio,	na	educação	dos	meus	filhos?

Tenho clareza da minha missão nesta grande Obra?

	Propósito

Como	propósito,	ofereço	à	Mãe	de	Deus,	em	meu	Santuário-lar,	o	es-
forço	em	levar	adiante	esta	Obra	para	outras	famílias.	

Como	expressão	concreta,	convidarei	outro	casal	amigo	a	participar	da	
Celebração	jubilar	em	16	de	julho.		Pedindo	que	a	Mãe	abra	os	corações	
desta família, rezamos uma vez ao dia a oração do Confio, com toda nossa 
família.	

	Oração Final

600	 Conhece	a	terra	tão	cálida	e	acolhedora,
que o eterno Amor construiu para si,
onde	corações	nobres	pulsam,	intimamente	unidos
e	se	suportam	com	alegria	sacrifical;
onde abrigando uns aos outros,
se	inflamam	e	afluem	para	o	coração	de	Deus;
onde brotam torrentes borbulhantes de amor,
para saciar a sede de amor no mundo?
Sim, eu conheço esta terra maravilhosa,
é	o	prado	de	sol	no	brilho	do	Tabor,
onde nossa Senhora Três Vezes Admirável
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impera	no	meio	de	seus	fi	lhos	prediletos
e	retribui	fi	elmente	todos	os	dons	de	amor,
revelando	sua	glória,	sua	infi	nda	e	rica	fecundidade:
é	minha	terra	natal,	minha	terra	de	Schoenstatt!	(Rumo	ao	Céu)

Consagração

2° Dia - Família, despertai!

	Oração inicial

PRIMA

191	 Teu	Santuário	é	nossa	Nazaré
onde	o	Sol	de	Cristo	irradia	seu	calor.

192	 Com	sua	luz	clara	e	transparente,
forma a santa história da Família,
desperta	silenciosa	e	forte	santi	dade
da	vida	diária,	na	feliz	união	familiar.

193	 Em	Nazaré	para	os	tempos	sem	abrigo,
Deus quer trazer salvação às famílias
e,	benigno,	conceder	santi	dade	da	vida	
diária, onde muitos se consagram 
à Obra de Schoenstatt.

194	 Mãe,	faze	Cristo	resplandecer	em	nós
com maior claridade,
une-nos em santa comunidade,
sempre	prontos	para	qualquer	sacrifí	cio,
como	exige	nossa	missão	sagrada.

195	 O	universo,	com	alegria,	dê	glória	ao	Pai,
no Espírito Santo, em seu esplendor,
louve-o	por	Cristo	e	com	Maria,
agora	e	na	eternidade.	Amém.
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	Canto

	Texto de reflexão

Acompanhemos as palavras do Papa Francisco na Exortação Apostóli-
ca Amoris Laetitia:	

“No horizonte do amor, essencial na experiência cristã do matrimô-
nio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada 
nestes tempos de relações frenéticas e superficiais: a ternura. De-
tenhamo-nos no terno e denso Salmo 131, a união entre o fiel e o 
seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. Lá 
aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, 
um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe, depois de ter 
sido amamentado. Como indica a palavra hebraica gamùl, trata-se 
de um menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente à 
mãe que o leva ao colo. É, pois, uma intimidade consciente, e não 
meramente biológica. Por isso canta o Salmista: ‘Estou sossegado e 
tranquilo, como criança saciada ao colo da mãe’ (Sl 131/130, 2). Para-
lelamente, podemos ver outra cena na qual o profeta Oseias coloca 
na boca de Deus, visto como pai, estas palavras comoventes: ‘Quan-
do Israel ainda era menino, Eu o amei (...), Eu ensinava Efraim a an-
dar, trazia-o nos meus braços (...). Segurava-o com laços de ternura, 
com laços de amor, fui para ele como os que levantam uma crianci-
nha ao seu rosto; inclinei-me para ele, para lhe dar de comer’ (Os 11, 
1.3-4).  Com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, 
de família humana e Trindade divina, contemplamos a família que a 
Palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, 
para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da 
união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade 
geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. 

A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Pa-
lavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor 
e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito.  Cada 
família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a 
dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer 
a violência incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje 
se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados descarta-
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dos e inermes. Como os Magos, as famílias são convidadas a con-
templar o Menino com sua Mãe, a prostrar-se e adorá-lo (cf. Mt 2, 11). 
Como Maria, são exortadas a viver, com coragem e serenidade, os 
desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar e meditar 
no coração as maravilhas de Deus (cf. Lc 2, 19.51). No tesouro do cora-
ção de Maria, estão também todos os acontecimentos de cada uma 
das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso pode aju-
dar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus 
na história familiar.4 

Esta Exortação (...) a vejo como uma proposta para as famílias cris-
tãs, que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e 
a manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o 
compromisso, a fidelidade e a paciência; em segundo lugar, porque 
se propõe encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximi-
dade na vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não 
se desenrole em paz e alegria.5 

Após a leitura da Amoris Laetitia	e	frente	aos	 inúmeros	desafios	
que	bombardeiam	as	famílias	atualmente,	podemos	dizer:

FAMÍLIA, DESPERTAI!
Diante das ideologias, das interferências, da luta diária por sermos 

família	conforme	o	ideal	pensado	por	Deus,	nas	dificuldades	com	a	educa-
ção	dos	filhos	e	netos,	digamos	juntos:

FAMÍLIA, DESPERTAI!
Podemos	agora	meditar	um	pouco:

•	 O	que	mais	nos	chamou	a	atenção	no	texto	de	reflexão?
•	 Como	podemos	estimular-nos	mutuamente,	para	viver-

mos os valores cristãos?
	Propósito

•	 Convidar	uma	família	para	juntos	rezar	o	Terço.
•	 Presentear uma família com uma estampa/quadro da Mãe e 

Rainha.

4	 	Exortação	Apostólica	Amoris Laetitia, n.	28-30.
5	 	Idem,	n.	5.
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	Oração fi nal

“Querida	Mãe,	Rainha	e	Educadora,	conti	go	queremos	viver	e	amar,	
sacrifi	car-nos	 e	 sofrer;	 conti	go	 também,	 lutar	 e	 vencer!	 Faze	de	nossas	
famílias	‘amparo	da	fé	e	da	moral’,	que	levem	novamente	Deus	ao	mun-
do.	Queremos	ser	uma	‘Colônia	do	Céu’,	onde	a	atmosfera	do	amor	e	da	
alegria	una	todos	os	membros	da	família.	Ajuda-nos,	como	esposos,	a	as-
segurar	o	 ideal	católico	do	matrimônio,	a	anunciá-lo	e	vivê-lo.	Faze	que	
nossa	família	seja	Santuário,	no	qual	possa	crescer	uma	juventude	pura	e	
forte	na	fé,	como	protagonista	da	Igreja	no	futuro.

Mãe e Rainha, abençoa nossos propósitos! Abençoa nossas famílias! 
Cuida	que	nunca	desanimemos,	mas	 sempre	confi	emos	em	tua	 força	e	
direção.	 Entregamo-nos	novamente	a	ti	,	 na	Aliança	de	Amor,	 e	 conti	go	
iniciamos	uma	nova	etapa	da	história.	Nós	te	pedimos:	cumpre	tua	missão	
em	nosso	reino	de	famílias,	para	a	 Igreja	e	o	mundo	e	a	glorifi	cação	da	
Santí	ssima	Trindade.		Amém”.6

	Canto: Consagração

3º Dia - Na alegria da Aliança

	Canto 

	Refl exão

“A imagem de Deus é a união matrimonial: 
o homem e a mulher (...). Esta é a imagem 
de Deus: o amor, a aliança de Deus conosco 
é representada naquela aliança entre o ho-
mem e a mulher. E isto é muito belo! Fomos 
criados para amar, como refl exo de Deus e do 
seu amor. E na união conjugal, o homem e a 
mulher realizam esta vocação, no sinal da re-
ciprocidade e da comunhão de vida plena e 
defi niti va”.7 

6	 	Cf.	Trecho	da	oração	das	famílias	na	hora	festi	va	do	Jubileu	dos	25	anos	em	Dachau.
7	 	FRANCISCO.	Catequese	de	02.04.2014.
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Como	é	belo	ser	família,	um	manancial	de	águas	vivificantes!	A	nas-
cente	é	o	amor	mútuo	entre	os	cônjuges,	selada	no	sacramento	do	matri-
mônio.	O	rio	são	os	filhos	que	vão	crescendo,	ganhando	força,	e	tomam	
seu	rumo,	cada	qual	à	sua	maneira,	uns	mais	“borbulhantes”,	outros	mais	
serenos.	E	suas	águas	dependem	essencialmente	da	nascente,	ela	deve	
ser	sempre	cristalina.	Os	afluentes	são	todos	aqueles	que	entram	em	con-
tato	com	a	família:	parentes,	amigos,	conhecidos,	professores	dos	filhos,	
colegas	de	estudo	e	de	trabalho.	Se	o	manancial	corre	dentro	de	suas	mar-
gens,	 tudo	vai	bem:	produz	vegetação,	flores,	 frutos	por	 toda	a	parte...	
Mas	se	o	manancial	transborda,	quanto	estrago:	enchentes,	devastação,	
sofrimento!	Assim	é	a	família!	E	quais	são	as	suas	margens,	para	que	ela	
sempre	produza	bons	frutos?	Os	valores	que	não	passam	(fidelidade,	res-
peito,	compromisso,	união,	diálogo,	partilha,	perdão,	etc.)	e	a	oração,	o	
contato	com	Deus,	com	Nossa	Senhora.

Um	manancial	dentro	das	margens	sempre	traz	alegria!	É	essa	alegria	
que queremos celebrar em família, especialmente nestes 75 anos da Obra 
de	Famílias!	Queremos	nos	alegrar	sinceramente	pelo	dom	da	família	que	
Deus	nos	concedeu,	pelo	presente	imenso	que	é	nosso	Santuário-lar;	ele	é	
expressão de nossa Aliança de Amor com a Mãe e Rainha, onde haurimos 
diariamente	a	graça	e	o	amor	de	Deus,	para	onde	afluem:	cansaço,	êxito,	
fracasso,	conquista	e	preocupações.

Em	Schoenstatt,	somos	uma	Família	de	famílias	e	isso	nos	traz	gran-
de	alegria!	Queremos	compartilhá-la	e	testemunhá-la	a	todos	os	que	en-
tram	em	contato	conosco,	como	sinal	de	nossa	fé	e	confiança	inabalável	
no	bem	que	é	a	família	pensada	por	Deus.	Somos	felizes	porque	somos	
família! E essa alegria e felicidade não dependem de estados de ânimo 
momentâneos	ou	das	provações	que	Deus	permite	em	nossa	vida,	ela	é	
um	bem	perene.

	Canto
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“O amor que nos prometemos supera toda a emoção, sentimento ou 
estado de ânimo, embora possa incluí-los. É um querer-se bem mais 
profundo, com uma decisão do coração que envolve toda a existên-
cia. Assim, no meio de um conflito não resolvido e ainda que muitos 
sentimentos confusos girem pelo coração, mantém-se viva dia a dia 
a decisão de amar, de se pertencer, de partilhar a vida inteira e con-
tinuar a amar-se e perdoar-se”.8 

“É realmente um desígnio maravilhoso aquele que é inerente ao 
matrimônio! E acontece na simplicidade e também na fragilidade 
da condição humana. Sabemos bem quantas dificuldades e prova-
ções compreendem a vida de dois esposos… O importante é man-
ter viva a ligação com Deus, que está na base da ligação conjugal. 
E a verdadeira ligação é sempre com o Senhor. Quando a família 
reza, a ligação se mantém. Quando o esposo reza pela esposa e a 
esposa reza pelo esposo, aquela ligação se torna forte: um reza pelo 
outro. É verdade que na vida matrimonial há tantas dificuldades; 
seja o trabalho, seja o dinheiro que não basta, as crianças que te-
nham problemas. Tantas dificuldades e tantas vezes o marido e a 
mulher se tornam um pouco nervosos e brigam entre si. (...) Sempre 
se briga no matrimônio, algumas vezes voam até os pratos. Mas não 
devemos ficar tristes por isso, a condição humana é assim. E o segre-
do é que o amor é mais forte que o momento no qual se briga e por 
isso eu aconselho: não terminem um dia, sem fazer as pazes. Sem-
pre! E para fazer as pazes não é necessário chamar as Nações Uni-
das... É suficiente um pequeno gesto, um carinho, um olá! E amanhã 
se começa outra vez. E esta é a vida, levá-la adiante com a coragem 
de querer vivê-la juntos. E isto é grande, é belo! É algo belíssimo a 
vida matrimonial e devemos protegê-la sempre, proteger os filhos”.9 

8	 	FRANCISCO.	Exortação	Apostólica	Amoris Laetitia,	163.
9	 	FRANCISCO.	Catequese	de	02.04.2014.



12

	Momento de Reflexão e Partilha

Estamos	 conscientes	de	que	existem	desafios	na	vida	 familiar.	 Sela-
mos uma Aliança de Amor com nossa querida Mãe, Rainha e Vencedora 
Três	Vezes	Admirável	de	Schoenstatt.	Partilhemos	momentos	em	que	esta	
Aliança	nos	ajuda	a	superar	desafios	grandes	e	pequenos.	

	Propósito 

Em	gratidão	por	 tudo	 o	 que	 recebemos	 em	 Schoenstatt,	 queremos	
convidar uma família para conhecer o Santuário, nosso Santuário-lar ou o 
Santuário-paroquial.	

	Oração final

Querida	Mãe	e	Rainha	de	Schoenstatt,	nós	te	agradecemos	pelo	dom	
de	nossa	família	e	o	privilégio	de	pertencer	à	Obra	de	Famílias,	na	qual	
nos	sentimos	como	no	Tabor!	Ajuda-nos	que	a	água	do	nosso	manancial	
possa	fecundar	muitos	campos	e	os	faça	florescer.	Impulsiona-nos	a	levar	
esta alegria que experimentamos, por sermos família, a todos os que não 
acreditam mais neste dom, a todos os que estão feridos com suas próprias 
famílias, para que tenham a coragem de começar de novo, acreditando no 
amor	que	cura	e	restaura.	Mãe,	fica	conosco	hoje	e	sempre.	Amém.

	Rezemos	com	nosso	Pai	e	Fundador:

Conhece	a	terra	impregnada	de	alegria,
porque nela o sol não conhece ocaso;
onde os corações vivem serenos,
na posse dos bens eternos;
onde coração e vontade se deleitam, sem cessar,
com os abundantes dons de Deus;
onde a vara mágica do amor logo transforma
toda a tristeza em alegria? 

Sim, eu conheço esta terra maravilhosa,
é	o	prado	de	sol	no	brilho	do	Tabor,
onde nossa Senhora Três Vezes Admirável
impera	no	meio	de	seus	filhos	prediletos
e	retribui	fielmente	todos	os	dons	de	amor,
revelando	sua	glória,	sua	infinda	e	rica	fecundidade:
é	minha	terra	natal,	minha	terra	de	Schoenstatt!	(Rumo	ao	Céu,	
603).


