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Santuário Tabor da Permanente presença do Pai, 

15 de setembro de 2019 

Homilia do Padre Afonso Wosny 

Queridos irmãos e irmãs na Aliança, queridas Irmãs de Maria de Schoenstatt, queridos peregrinos 

deste Santuário, 

Reunimo-nos neste 24° Domingo do tempo comum, dia da morte do nosso Pai Fundador, para 

entregarmos todos juntos o cetro a Maria, nossa Mãe e Educadora e pedimos, nesta missa, que 

esse cetro ajude a mostrar o que todos nós acreditamos: que Maria é Rainha, é Rainha do Tabor, é 

Rainha da fidelidade heróica, é Rainha das nossas vidas, é Rainha neste Santuário Tabor da 

permanente presença do Pai, é Rainha no que nos falta, é Rainha com coroa e cetro! Agradecemos 

nesta missa, que é a grande ação de graças a Deus nosso Pai, pela vida do Pe. José Kentenich e nos 

atrevemos, como seus filhos espirituais, a pedir ao Pai do céu pela sua canonização e a 

canonização de seus filhos espirituais, especialmente, pedimos o reconhecimento de um milagre 

pela intercessão do servo de Deus João Luis Pozzobon. 

Celebramos juntos a Eucaristia neste domingo em que Deus nos apresenta o "coração do 

Evangelho de São Lucas", suas parábolas de misericórdia, que nos mostram nada mais, nada 

menos, quem é Deus para nós: Deus Pai é misericórdia. Como disse o Papa Francisco em uma de 

suas entrevistas que se transformaram num famoso livro: o nome de Deus é misericórdia. 

Chamou-me muito a atenção ao confrontar-me desta vez com esse Evangelho a expressão que o 

filho pródigo caiu em si, "tomou conhecimento" do que estava vivendo e do que vivia, ou seja, o 

filho pródigo fez memória de tudo o que ele tinha na casa do seu pai e que, em sua liberdade e 

impulso juvenil, ele quis abandonar... Nesta missa, sem dúvida, "fazemos memória" do que Jesus 

fez por nós: celebramos a sua paixão, morte e ressureição, o sacerdote "in persona Christi" faz 

memória da última ceia de Cristo com os apóstolos, e "fazemos memória" hoje, também do dia 

20.08.1949: dia em que esse mesmo cetro que hoje será colocado aqui em Atibaia foi entregue a 

Maria em Santa Maria, RS. 

A memória de uma pessoa, de uma família, de um povo é algo constitutivo da sua identidade; sem 

memória, não há raízes, sem memória, não há verdadeira história. O Senhor convida Moisés a 

“fazer memória” na primeira leitura que escutamos:  “Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e 

Israel, com os quais te comprometeste, por juramento, dizendo: ‘Tornarei os vossos descendentes 

tão numerosos como as estrelas do céu; e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos 

descendentes como herança para sempre’”. 

Fazemos memória do que disse o Pe. José Kentenich em sua conferência da coroação no Santuário 

de Santa Maria - queremos escutar algumas das suas palavras dirigidas a Maria nessa ocasião: 

"...em sua mão colocamos o cetro e, em sua fronte, a coroa. Com isto, queremos exprimir: somos 

pequenos instrumentos em tuas mãos. Em Jesus, com Deus Trino, tu és a mestra da Obra. Tens a 

tarefa de conduzir vitoriosamente...nossa Família e cada filho individualmente, através de todas as 

dificuldades do tempo, à pátria eterna. Tens a tarefa de formar e configurar nossa Família, numa 
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família moderna, una, santa, católica e apostólica..."  E depois de escutar estas palavras, 

descobrimos mais um sentido para a nossa vinda a este Santuário nesta manhã: viemos para 

recordar a Maria que Ela recebeu uma tarefa: a tarefa de conduzir-nos ao céu; viemos para 

colocar-nos mais uma vez em suas mãos de Mãe como instrumentos e viemos também para 

deixar-nos questionar pelas mesmas palavras do Pe. José Kentenich: quão moderna é nossa 

Família de Schoenstatt? Quão unida? Quão santa? Quão católica e quão apostólica? 

Além de fazer memória, homenagear nossa Mãe, experimentar-nos como uma só Família e 

também, "prestigiarmos" nossas Irmãs de Maria, que nos convidaram para este momento, viemos 

hoje aqui também para encher-nos  de uma mensagem: o resultado de tudo está nas mãos de 

Maria! 

Estava nas mãos de Maria no contexto difícil da visitação apostólica à Obra de Schoenstatt e mais 

especificamente, ao Instituto das Irmãs, contexto do terceiro marco histórico da nossa Família e 

nas mãos de Maria também o resultado de todos os diferentes desafios que experimentamos 

hoje. Deixamo-nos tocar pelas palavras do Pai Fundador: "...a Mãe de Deus agora se deixa coroar 

para expressar solenemente: Eu conduzirei a Família através de todos os desafios e dificuldades! 

Ela sairá triunfante das lutas..." 

Percebem que não entregamos um cetro qualquer? A Mãe Rainha não é a única imagem na Igreja 

com um cetro na mão, por exemplo, Nossa Senhora Auxiliadora tem um cetro nas mãos. O cetro 

que vamos entregar hoje a Maria é um cetro que nos lembra a missão de Schoenstatt, que nos 

recorda o chamado a construir um mundo novo: “...Daqui em diante, Ela cuidará de modo ainda 

mais perfeito, que através do Santuário, seja construído um mundo novo...” Estas palavras do Pai 

Fundador fazem eco ao lema atual da nossa Família: “Unidos ao Pai e profeta, por uma nova terra 

mariana”.  

Provavelmente, alguns nos acusariam de triunfalistas, de fazer um ato devocional cheio de pompa 

e "enfeites" ao entregar um cetro a Maria, ao falarmos da vitória de Maria.  Mas, o quê significa 

para nós coroar, entregar um símbolo de majestade à Nossa Senhora? Maria é chamada em 

algumas ladainhas da Igreja de "Rainha servidora", entre outros nomes. É verdade que 

presenteamos um símbolo à nossa Mãe, mas Ela é uma Rainha para nós. 

Ser Rainha significa ter poder e por isso, há muitas pessoas, hoje em dia, que se resistem frente ao 

título de Rainha. Seja porque tiveram alguma experiência negativa frente à autoridade ou frente 

aos poderosos, seja porque viveram abusos de poder (que, infelizmente, acontecem também em 

nossa Igreja) e querem, então, afastar da Igreja tudo o que lembre soberania, poder... 

Para nós, no entanto, Maria é Rainha e nos orgulhamos de dizer que Ela tem poder. Mas se trata 

de um poder de amor. Ela é Rainha porque possui, em excelência, o poder do amor. E, como 

Jesus, é Rainha servidora, que serve a Deus e aos demais. Porque o amor se expressa no serviço e 

a excelência do amor consiste na capacidade de servir. Como escutamos na segunda leitura de 

hoje: “...Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em 

mim ao designar-me para o seu serviço...” Cristo recebeu "o nome sobre todo nome": Rei do 

universo, porque se abaixou até nós, porque se humilhou e veio nos servir. Da mesma forma, 
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Maria é Rainha na força de seu amor servidor, educador,amor formador de filhos heróicos. Se a 

excelência do amor consiste no serviço, assim também a excelência do serviço se mostra no 

serviço aos mais frágeis, aos menorzinhos dos nossos irmãos, aos mais pobres. Porque aí, sim, 

demonstra-se que se serve realmente por amor, por amor gratuito, sem buscar recompensas, 

construindo uma nova ordem social, a nova terra Mariana. 

Frutos que esperamos desta entrega do cetro à nossa MTA: Acredito que estarão de acordo 

comigo que esperamos muitos frutos para o Instituto das Irmãs de Maria de Schoenstatt que 

quiseram partilhar conosco esta entrega do cetro à sua Rainha aqui no Santuário de Atibaia; frutos 

na formação de mulheres consagradas como Irmãs que sejam rosto e presença de Maria no 

mundo. Mas também esperamos muitos frutos num sentido bem amplo e atual, frutos que sejam 

respostas aos tempos que vivemos: escutando a voz de Deus através dos últimos Papas, que 

chamaram a atenção do mundo para as famílias e os jovens através dos sínodos extraordinários 

realizados, escutando a voz do Fundador, que no contexto da entrega do cetro que ele fez em 

1949, afirmou: "vim em busca de aliados", vim buscar corações que assumam a obra comigo, 

acredito que esperamos frutos de comprometimento de muitos leigos e leigas que são o agora e o 

futuro da Igreja. Hoje, mais do que nunca, é necessário que os leigos exerçam uma participação 

ativa na gestação e desenvolvimento do nosso Movimento e em nossa tarefa frente à sociedade e 

à Igreja. Tanto os leigos como os Institutos de Schoenstatt devemos dar o nosso melhor, atuando 

juntos, cada um contribuindo com o próprio para levarmos à vitória a missão de Maria. Que 

venham, então, muitos frutos desta entrega do cetro. Deixemo-nos surpreender pela 

generosidade de nossa Mãe e rezemos juntos: 

"Rainha da missão de Schoenstatt: abençoai-nos a todos: sacerdotes, especialmente os Padres de 

Schoenstatt, Irmãs, consagrados, consagradas e sobretudo, teus filhos leigos como fermento no 

meio do mundo. 

Rainha do Santuário de Atibaia: obrigado por este dia neste lugar santo! 

Rainha do Jardim de Maria: educa-na profundidade e na grande extensão da nossa Aliança de 

Amor! 

Rainha da filialidade heróica: envia-nos enraizados em teu poder, não em nossas próprias forças, e 

que continue surgindo através de nós, a nova terra Mariana". 

 

 

 


