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MENSAGEM PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2020 

 

Querida Família de Schoenstatt, 

Vivemos a nossa Aliança de Amor em tempos de coronavírus. Com este título, dirigimo-nos como 

Presidência Internacional de Schoenstatt a todos vocês no começo da Quarentena em muitos países. 

Não sabíamos e ainda não sabemos quanto tempo ainda a Quarentena vai durar. Experimentamos já 

muitas consequências dolorosas: doentes, defuntos, muitas pessoas afetadas pelos efeitos econômicos 

e causados pela Quarentena, solidão, medo, depressão e inclusive, desespero. Também admiramo-

nos pelos gestos de solidariedade e generosidade, gestos muitas vezes heróicos. Muitos não podem ir 

às Igrejas, mas buscam mais a Deus, buscam e descobrem em Deus um novo sentido – o verdadeiro 

sentido de suas vidas. Não desaparecem a dor e a cruz, mas se vêem sinais da Páscoa que animam 

nossa esperança nesse Deus que, na ressurreição de Cristo, revelou-se definitivamente a nós como 

Deus da Vida. 

 

São tempos de incertezas, de medo e de fragilidade. A humanidade se sente impotente diante desse 

inimigo invisível. Ao experimentar nossa impotência, reconhecemos o poder de Deus. Isto é o que 

muitos expressaram neste tempo como um ato muito familiar para o Movimento de Schoenstatt: a 

coroação da Mãe de Deus, nossa Mãe e Rainha. Muitas pessoas e Famílias de Schoenstatt de 

diferentes países coroaram Maria, especialmente como Rainha da Saúde do corpo e da alma. Assim 

o fizeram nestas últimas semanas as Famílias de Schoenstatt do Equador, do Paraguai e de outros 

países. Muitas pessoas coroaram Maria em seus Santuários Lares no último dia 15 de abril de 2020, 

graças à iniciativa “Coronamater”: nesse dia houve mais de 150.000 conexões ao Santuário Original! 

Algo similar realizou o Movimento de Schoenstatt da Alemanha no dia da Aliança, no dia 18 de abril 

de 2020. 

 

A coroação é expressão da nossa necessidade e impotência, mas também, e sobretudo, da nossa 

confiança em Maria, “em seu poder e em sua bondade”, em sua bondade de Mãe e em seu poder de 

Rainha. Ela quer manifestar-se como nossa saúde e salvação, nossa vida e nossa esperança. Assim 

nasceu esta corrente – quase poderíamos dizer que já é um costume para nós – de coroar Maria em 

Schoenstatt. Foi fruto da nossa impotência em situações extremas: a primeira coroação no Santuário 

Original foi em 1939 ao começar a segunda guerra mundial. O hino da Família ("Ó Virgem 

Protetora”) surgiu nesse momento. Desde então, a chamamos como “Mãe Rainha e Vencedora Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt”. Hoje, trata-se de uma guerra contra um vírus invisível. 

 

Mais tarde, em outra hora crítica da nossa história, o Pe. Kentenich coroou a Mãe de Deus como 

Rainha da nossa Missão, precisamente na festa de Pentecostes de 1949, em Bellavista, Chile, poucos 

dias depois daquele memorável e decisivo 31 de maio, que passou a ser o terceiro marco da história 

de Schoenstatt. Tratava-se da missão de Maria nessa época, da missão do pensar, amar e viver 

orgânicos na construção de uma nova cultura. 

 

Num momento muito especial, no dia 18 de janeiro de 2018, no último dia da visita do Papa Francisco 

ao Chile, essa coroa do Santuário de Bellavista foi roubada, a mesma coroa que o Pe. Kentenich 

colocou no Santuário. Justamente no meio de uma dolorosa crise da Igreja chilena e logo da sacudida 

pelos protestos sociais do último ano, a Família de Schoenstatt do Chile viu neste acontecimento o 

desafio de assumir novamente – com humildade e comprometimento – a missão e devolver a coroa à 

nossa Mãe. No próximo 31 de maio de 2020, festa de Pentecostes, a Família chilena quer coroar 

novamente a Mãe de Deus, como o Pe. Kentenich o fez naquela ocasião, como Rainha da Missão. 

 

Por ser um fato tão unido ao terceiro marco e por isso, tão unido à toda a Família de Schoenstatt no 

mundo inteiro, convido-os a se unirem a eles. A pandemia do coronavírus torna esta coroação mais 
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significativa e atual que nunca para todos: todos queremos reconhecer a nossa fragilidade e renovar 

a nossa confiança em nossa Rainha. Esta pandemia mudou o mundo, manifestou que um modelo 

antigo já se esgotou. Não sabemos como será o mundo e nossas vidas depois do coronavírus, mas 

sabemos que serão diferentes. E acreditamos que Maria tem uma tarefa na gestação deste novo 

mundo. Uma nova mentalidade e um novo estilo de vida orgânico e solidário hão de marcar uma 

“nova normalidade”. Por isso, coroamos Maria como Rainha da Missão e entregamo-nos a Ela como 

aliados e instrumentos para a sua missão. Todos estão convidados a unir-se desde nossos lugares. No 

dia 31 de maio de 2020, às 15 horas do Chile, será celebrada a coroação no Santuário de Bellavista, 

à qual podemos unir-nos on-line (mais adiante nos será enviado o link). Desde o Santuário Original 

também estaremos conectados.  

 

Queridos irmãos na Aliança, começamos o mês de maio. Em muitos países é o mês de Maria. O Papa 

Francisco nos recomenda especialmente rezar o terço em família. Em Schoenstatt sempre foi, desde 

os começos, um mês especial, um mês de graças e um tempo de entrega. Lembremos das “Flores de 

Maio”com as que José Engling expressava as suas contribuições ao Capital de Graças da MTA no 

Santuário. Iniciamos um mês de maio muito especial. No próximo dia 20 de maio serão os 75 anos 

do regresso do Pe. José Kentenich de Dachau: nesse dia, ele foi recebido com o “Hino de Gratidão”, 

que havia sido composto um tempo antes: “Caíram as  algemas!” Convidamos a toda a Família, em 

suas diferentes comunidades, ramos e países, a coroar Maria neste próximo 31 de maio, Pentecostes, 

como Rainha de nossas vidas, Rainha da Missão, Rainha da Saúde do corpo da alma, Rainha do 

mundo inteiro nesta hora difícil.  

 

Em nome da Presidência Internacional de Schoenstatt, 

 

Pe. Juan Pablo Catoggio 
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