
Movimento Apostólico de Schoenstatt

Liga Apostólica Feminina

Novena para o

Jubileu 2020



2

    PRO LIGA MEA NUNQUAM SATIS.  J. KENTENICH

Prefácio

1920 - 2020 

                 100 anos da Liga Feminina!

100 anos da Liga Apostólica – 100 anos da Liga Feminina

Já se passaram mais de cem anos desde que a Condessa Gertraud 

von Bullion (*11/09/1891, Würzburg - +11/06/1930, Isny/Allgäu) 

conheceu Schoenstatt por meio dos Congregados na guerra e 

se sentiu chamada para esta missão. O seu persistente pedido 

foi finalmente visto pelo Padre Kentenich como sinal da divina 

Providência para abrir as portas de Schoenstatt para as mulheres.  

Agradecemos a todas as mulheres que nos cem anos passados, 

pelo seu empenho ousado, oração e contribuições ao capital de 

graças, engajaram-se em Schoenstatt e na Igreja. 

Somos gratas por nossa herança e nos colocamos aqui e agora 

novamente à disposição de Schoenstatt com tudo o que somos 

e temos, nosso poder e não poder, mas, sobretudo, com o nosso 

coração.
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Anos jubilares são anos de graças, anos de renovação, e queremos 

celebrar isso juntas, em nível mundial. 

Queremos fortalecer a nossa missão como Movimento de 

Schoenstatt, como Liga Apostólica Feminina, pela coroação ou 

renovação da coroação da Mãe de Deus em nosso Santuário-lar.  

Ao rezarmos juntas esta novena, queremos dar uma unidade à 

nossa aspiração.   

Lemos os mesmos textos e procuramos colocar em prática os 

impulsos e motivações em nossa vida cotidiana, seja qual for o 

país em que vivemos.  

Contigo a vida é mais  Maria, e nós queremos pedir-te: toma posse 

dos nossos Santuários-lares, do nosso coração, sê tu a Rainha das 

mulheres do mundo inteiro, justamente agora em tempos de 

grandes desafios. Dispõe de nós como teus instrumentos para 

que possamos ser “hotspots1 marianos“, a fim de poder enviar 

ondas de fé para o mundo: ondas de abrigo, de transformação 

interior e de missão. Maria, torna-nos semelhantes a ti!

Cheias de alegria, gratidão, confiança e amor queremos viver, de 

modo genuíno e autêntico, nosso ser mulher, nosso ser cristão, 

nosso ser Schoenstatt. Queremos ser Tabernáculo vivo e tornar 

Cristo presente. Esta é a nossa dádiva jubilar!  

1     Lugar de conexão de internet
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Olhamos para a vida e o agir da Mãe de Deus nos acontecimentos 

do mundo e em nossa própria vida e nos deixamos inflamar de 

novo por nossa missão. Ocupemo-nos pessoalmente e como 

grupo com as seguintes questões:

	Somos ainda tão entusiasmadas quanto as primeiras Li-
guistas?  

	Como está o nosso primeiro amor a Schoenstatt? 

	Sou apostólica, suficientemente apostólica? 

	 Vivo a partir da minha Aliança de Amor?  

O jubileu nos convida a suplicar por novas graças apostólicas e de 

renovação do nosso ser mulher.

Cada país, cada grupo pode fazer a novena segundo um sentido 

próprio e complementá-la.

Com alegria e gratidão, queremos espelhar nossa vida na vida da 

Mãe de Deus. Nosso “capital de graças jubilar“ são as joias na 

coroa da Mãe de Deus, que queremos oferecer.  

As intenções que temos como mulheres são mundiais e, por isso, 

queremos, conscientemente, fortalecer-nos juntas e também re-

ciprocamente, de Santuário-lar a Santuário-lar, de país a país.  

Trata-se de um convite para abrir o coração e para a preparação, 

com amor, gratidão e alegria, para o grande jubileu 2020. 
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Queremos compenetrar-nos de novo com a herança do nosso 

Fundador, que nos enviou por meio de uma saudação à Liga Fe-

minina da diocese de Münster e Osnabrück, em 14 de setembro 

de 1968:  

Saudações!

Por incumbência do Pai e Fundador eu posso lhes trans-

mitir sinceros agradecimentos pelas valiosas dádivas a 

ele oferecidas e a intensa aspiração dos últimos meses 

(anos) a elas associada. Tudo isso lhe causou imensa 

alegria.  

É seu desejo mais profundo que as senhoras, segundo 

sua aspiração, se tornem, de fato, um círculo único de 

guardas, sólido e santo, uma colônia do céu, na qual 

amadurece, como dom permanente, a pessoa do além, 

clarividente e penetrante, cuja singularidade e missão 

consiste em assegurar sempre que o céu toque a terra 

ao seu redor. 

Neste sentido, nosso Pai e Fundador envia sua bênção.

Ass.: Ir. M. Igna (Secretária do Padre Kentenich)

Sua

Equipe Jubi2020, Alemanha
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Sequência da novena

1. Oração de introdução

2. Impulso mensal

3. Ponto mensal para reflexão

4. Oração final
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Oração de introdução

Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt, unidas a toda Liga Feminina do mundo inteiro, vimos 

até aqui no início deste dia, deste mês, para preparar-nos para o 

jubi2020.

Vimos com o coração agradecido por tudo o que operaste, duran-

te os cem anos, por meio do Santuário, de nosso Pai e Fundador 

e de cada Liguista.

Agradecemos a nossa vocação pessoal, abençoada e singular 

para Schoenstatt.  

Agradecemos a nossa missão apostólica, nela, o Padre Kentenich 

clama de novo a nós hoje:  

“Sê o que tu és! 

Sê o que tu és da melhor forma possível!” 

(Pe. José Kentenich) 

Temos um grande propósito – em nossos Santuários-lares, 

queremos coroar-te Rainha das Mulheres do mundo inteiro. 
“Esta ideia é ousada, quase ousada demais para o público em 
geral, mas não para vós. Quantas vezes na história universal, 
fatos pequenos e insignificantes, converteram-se em grandes 
acontecimentos. Por que não poderia ser este também o nosso 
caso?“      

(J. Kentenich. Documento de Fundação, 2002, p. 49)
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Nós te pedimos, neste tempo de turbulências, ajuda-nos a desco-

brir de novo nosso ser mulher e a vivê-lo de forma verdadeira e 

autenticamente cristã. 

Mostra-nos caminhos para ser Maria no mundo: em nosso local 

de trabalho, em nossa família, em nosso círculo de amizades, em 

nossa paróquia, com os nossos vizinhos, nos dias bons e maus. 

Mostra-nos, Rainha, onde o nosso engajamento é necessário 

hoje. 

Estamos preparadas e queremos ousar, começar de novo contigo, 

hoje, aqui e agora. No Santuário estamos reunidas…  

Silêncio
(Para acolher a palavra de Deus, a palavra de Maria, as inspirações do 

Espírito Santo)

Abre meus olhos para que descubra o bom e o belo nas pessoas 

com as quais vou me encontrar hoje. Faze com que eu procure 

o ouro no outro a fim de que o ouro de nossa coroa reluza com 

novo brilho.  

Abre hoje meus ouvidos para os mais leves desejos de Deus e aju-

da-me a ouvir de modo certo e atencioso os meus irmãos e irmãs 

a fim de que as joias de nossa coroa reluzam com novo brilho.  

Abre a minha boca a fim de eu possa pronunciar hoje palavras de 

amor, de perdão e de incentivo.  Ajuda-me a ser bondosa e mise-

ricordiosa como é digno de uma rainha.  
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Abre meu coração para que eu descubra e transmita a alegria da 

vida a fim de que a coroa brilhe bem clara. 

 

“Espírito Santo, tu és a alma da minha alma! Cheio de humil-

dade te adoro! Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. 

Revela-me tanto quanto isso ao plano do Pai corresponde, reve-

la-me teus desejos. Faze-me entender o que o Amor Eterno de 

mim deseja. Faze-me entender o que devo fazer. Faze-me enten-

der o que devo sofrer. Faze-me entender o que devo, em silên-

cio, com modéstia e reflexão, aceitar, carregar e suportar. Sim, 

Espírito Santo, faze-me entender a tua vontade e a vontade do 

Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo 

e perpétuo SIM aos desejos e ao querer do eterno Pai. Amém!”

(J. Kentenich segundo o Cardeal Mercier)

Amor por amor

Fidelidade por fidelidade

Coroa por coroa 
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1.º mês - novembro de 2019

Torna-nos semelhantes a ti! 

Impulso

“O que é, portanto, o sentido de nossa Aliança de Amor com a 

Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt?  Permuta 

recíproca de caráter!  Oferecemos nosso pensar imaturo à Mãe 

de Deus, nossa percepção e sensibilidade superficiais, nossa 

vontade doentia, das quais sempre de novo nos damos conta, em 

horas silenciosas. Não da mesma forma que nos apresentamos ao 

mundo exterior para enganar os outros à nossa volta. Em troca, 

ela nos dá o seu caráter. … Um pensar claro!  O que isso significa 

para nós hoje? Um pensar claro nas questões da vida. Quem de 

nós consegue isso hoje? Quase gostaria de lhes pedir para que 

permitam que se diga isso uma vez. Com isso as senhoras tem 

conteúdo, conteúdo claro e definido para sua autoeducação 

saudável.  Autoeducação! O próprio ‘eu’ deve ser descoberto 

novamente, o próprio ‘eu’ deve ser erguido e elevado a um 

nível superior. Pensar claro, sentir caloroso, um alegre estado de 

espírito e vida fiel! [...] Quando as senhoras olharem o ‘Rumo ao 

Céu’, então uma palavra lhes chama a atenção numa oração, num 

canto:

  

“Torna-nos semelhantes à tua imagem, 

como tu, passemos pela vida:
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fortes e dignos, simples e bondosos,

espalhando amor, paz e alegria.

Em nós percorre o nosso tempo,

prepara-o para Cristo.” 

(J. Kentenich, Rumo ao Céu. São Paulo: 2008, n. 609)

Com certeza, o que as senhoras ouvem aqui seria um bom 

conteúdo para uma série de palestras, se quiséssemos detalhar e 

aplicar em nosso próprio ser atual todos estes ricos momentos em 

imagens na vida, no caráter da querida Mãe de Deus. As senhoras 

agora não podem ignorar o que para mim é o principal, o que 

consiste no fato de que a Mãe de Deus assume a responsabilidade 

a fim de que  nos tornemos sua imagem quando se trata de nosso 

e do seu intelecto, quando sempre de novo se trata do coração, 

do estado de espírito e da vontade.  

Ouçam mais uma vez: graças à Aliança de Amor, uma vez que se 

trata de uma aliança recíproca, a Mãe de Deus assume a inteira 

responsabilidade para que possamos reordenar sempre de novo 

nossas habilidades mais íntimas – não, ela reordena tudo para que 

possamos dizer sempre de novo: estamos a caminho de tornar-

nos uma altera Maria, na verdade, uma altera Maria, como ela 

pode ser documentada e representada, com um encanto atraente, 

hoje, num tempo de transformações estruturais do mundo e da 

Igreja. […] Vale a pena, quando depois selarmos a nossa Aliança 

de Amor, que de fato nos apoiemos sempre de novo nas palavras: 

Tua res agitur! Desde que eu perceba o que falta em equilíbrio 

interior do meu ser, no caráter interior, posso dizer sempre de 
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novo à Mãe de Deus: Tua res agitur! Trata-se de tua causa! Tu 

deves educar-me! Da minha parte, quero contribuir para isso! Tu 

deves fazer isso!” 

(J. Kentenich, 31/08/1966, para a Juventude Feminina)

Para refletir

	O que a Mãe de Deus significa para mim?

	Por que quero configurar minha vida como ela e com ela?

	No momento, que é mais difícil para mim para viver se-

gundo a imagem da Mãe de Deus?

	O que eu poderia mudar ou melhorar em minha vida para 

ser mais como Maria? 
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2.º mês – dezembro de 2019

Como tu, passemos pela vida 

Impulso

“C. escolheu tua própria imagem, querida Mãe de Deus. O que 

ela quer se tornar? A tua imagem!

[…] Querida Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt! 

Tu sabes melhor do que nós como hoje, em todos os lugares, a 

dignidade da mulher é jogada na lama. Tu sabes melhor do que 

nós como hoje o ideal da mulher é pouco conhecido e reconhe-

cido.  

[…] Através do seu ser, C. quer dar uma resposta à pergunta: como 

se apresenta a mulher católica moderna? Ela não quer somente, 

em silêncio, representar a imagem da querida Mãe de Deus para 

si própria, não, o Hino do Instrumento diz de forma tão bela: ‘… 

Como tu, passemos pela vida.’ 

O que significa ‘como tu, passemos pela vida’? Ter também a co-

ragem de fazer tudo para espalhar a tua dignidade, através de 

todo o ser.

[…] Querida Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

nós te pedimos nesta hora solene, realiza em C. o milagre para 

que ela se empenhe até o fim da vida para ser uma pequena Ma-

ria na vida cotidiana.”  

(J. Kentenich. Gebet zur Errichtung des Lebendigen Heiligtums Fam. 

Moye, 04.10.1964)
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Para refletir

	Como eu, como mulher, passo pela vida, em meu coti-

diano?  

	Cuido do meu aspecto exterior, do meu vestir, do meu 

comportamento, etc.? 

	Irradio algo da dignidade como mulher?  

	Dou uma resposta à questão atual – no ano de 2020 – 

como se apresenta a mulher católica moderna?  
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3.º mês – janeiro de 2020

Fortes e dignos

Impulso

“Ela é a mulher forte, da qual se fala no livro dos Provérbios. Ela é 

a mulher forte que está ao pé da cruz que tudo suporta, como se 

canta sobre ela no ‘Stabat Mater’”. […] “De que dignidade se tra-

ta? Da dignidade dos filhos de Deus, da dignidade dos membros 

de Cristo e, com isso, também de sua nobreza.” 

(José Kentenich. Rom-Vorträge, 13.12.1965, p. 126) 

A forma como nos damos, como nos encontramos reciprocamen-

te e testemunhamos o nosso amor, deve irradiar algo de nobre, 

de digno e não algo sem rédeas ou inculto.”  

(J. Kentenich. Auszug aus Gebetsschule, Himmelwärts, P. Wolf, p. 518)

Para refletir

	Estou, como Maria, ao pé da cruz dos meus irmãos e ir-

mãs e suporto tudo com eles?  

	Estou consciente da minha dignidade como filha de Deus?  

	Como me comporto na minha casa? 

	Como vou ao encontro dos meus irmãos e irmãs?

	Algo de nobre reluz do meu ser?  
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	Como falo sobre outras pessoas? Preservo a dignidade 

delas?  

	Qual o grau do meu desejo de tornar-me forte e digna, 

como Maria?

	Suplico ao Espírito Santo pequenos milagres de amor em 

mim de modo que posso administrar a minha vida coti-

diana com força e dignidade interior? 
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4.º mês – fevereiro de 2020

Simples e bondosos

Impulso

“… simples e bondosos …” 

“Com quanto mais simplicidade eu disser ‘Sim Pai’, quanto mais 

eu disser ‘Ecce’ (Eis aqui a Serva do Senhor), como a Mãe de Deus, 

quanto mais repetir o ‘Fiat’ (Faça-se em mim segundo a tua von-

tade), tanto mais me assemelho ao Pai, na simplicidade e humil-

dade. […] Eu sei, o que o bom Deus envia para mim é sempre o 

melhor. Isto basta para uma filha singela. É o Pai que envia tudo! 

Como filha singela não preciso saber como tudo está interligado 

interiormente. Eu sei somente: o que me toca em cada momento  

foi previsto por Deus Pai, determinado ou permitido diretamente 

por ele. Assim a filha singela tem no ‘Sim, Pai’ a solução para to-

dos os mistérios da vida. 

Preciso somente dizê-lo a cada segundo. No próximo pode ser 

necessário um novo ‘Sim, Pai’. Em todo o caso, não me desgasto 

com raciocínios e reflexões: o que agora, e depois? Que elevado 

nível de santidade existe nesta simplicidade!  […] Filialidade sig-

nifica o dizer um sim simples e singelo para tudo o que Deus me 

pede, é a mais elevada maturidade.” 

(J. Kentenich. Gott mein Vater, p. 93ss).

“Quando se trata das inter-relações humanas, deveríamos ser, so-

bretudo, milagres da misericórdia e paciência.” 

(J. Kentenich. Ein gutes Wort für jeden Tag / Projekt Pilgerheiligtum)
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Para refletir

	Como filha simples e singela, estou convencida de que o 

Pai do Céu é a força fiel e bondosa que me dirige, que Ele 

delineou e previu meu plano de vida desde a eternidade, 

ou será que tenho muitas preocupações desnecessárias?  

	Busco suficientemente a vontade de Deus e digo meu 

“Sim, Pai”, ou sigo mais a minha própria vontade, meu 

conforto, …?  

	Esforço-me por atitude de misericórdia e paciência para 

com o outro, justamente também quando se trata de 

suas falhas e fraquezas? Acredito que o bom Deus tem 

paciência com minhas falhas e fraquezas?  
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5.º mês – março de 2020

Espalhar amor
Impulso

“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar-

des uns aos outros.” (Jo 13, 35)

A necessidade de amor é um componente estrutural essencial da 

psiquê feminina. A causa mais profunda de este impulso de amor 

estar tão profundamente arraigado na alma feminina é o fato de 

sermos criadas à imagem e semelhança de Deus. Em Deus existe 

o impulso do amor e, por isso, também na natureza humana, sim, 

de modo pronunciado, na natureza feminina. Devemos contar 

com o fato de que este impulso de amor está fortemente corpori-

ficado na natureza feminina.   

(J. Kentenich. Pädagogische Tagung 1934, Marianische Erziehung Pa-

tris-Verlag, Vallendar-Schönstatt 1971, 247)

“Que tarefa Deus previu para a mulher? Qual foi o plano mundial 

original de Deus e o plano de salvação? Quando lemos as primei-

ras páginas da Bíblia, aprendemos como Deus criou Adão e Eva, 

um homem e uma mulher. Quem eles deveriam ser? Eles deve-

riam ser uma imagem de Deus!  Adão deveria ser como o Filho 

Unigênito de Deus, em total dependência do Pai, uma imagem 

da eterna sabedoria de Deus e uma expressão da força criadora 

de Deus. Eva deveria tornar-se uma imagem, um reflexo do Espí-

rito Santo, que é imagem personificada do amor, uma imagem do 

amor que se sacrifica a si próprio [...].”  

(J. Kentenich. Vortrag für berufstätige Frauen in den USA; Manuscrito)
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Para refletir

	Como manifesto o amor na minha vida cotidiana?  

	O outro consegue reconhecer na minha atitude que ele é 

importante para mim?  

	Amo e cuido somente daqueles que me amam ou amo e 

cuido também daquele colega infeliz, daquele chefe im-

paciente, daquela prima antipática?  

	Em quais pequenos gestos / favores posso mostrar o meu 

amor aos outros? 
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6.º mês – abril de 2020

Espalhar a paz

Impulso
“Quando temos paz? Quem gira em torno de Deus, quem co-

nhece somente a honra de Deus, quem se entrega ao infinito, 

ao eterno Deus, para esta [pessoa] é natural, é uma conclusão 

e consequência natural:  então a paz entra no coração. [...]  São 

esperadas e exigidas duas coisas de nós: girar incondicionalmente 

em torno do Deus vivo e libertar-nos de todo o tipo de escravi-

dão a tudo o que não é divino e o que não causa alegria a Deus. 

[…] Quem não sabe: quando começa a guerra, quando começa a 

discórdia entre as pessoas? Tão logo se trate de coisas terrenas. 

Basta pensarmos nos testamentos. Antes as pessoas podem ter 

vivido em paz, mas este é o caso: quando se trata de bens e di-

nheiro, nós todos devemos cuidar para não esquecer a vontade 

de Deus ao colocar dinheiro e bens, todas as finanças, no lugar 

de Deus. O mesmo vale quando se trata da honra, aparência ou 

de desejos e prazeres.  […] O que entendemos por paz? Sim, em 

última análise, significa serenidade e incorporação na ordem de-

sejada por Deus. Isso significa: se nós estamos incorporadas na 

ordem desejada por Deus. Se cada uma de nós: cabeça, coração, 

vontade, estiverem incorporadas na ordem desejada por Deus e 

se todas nós e cada uma em particular estivermos incorporadas 

ali, então a serenidade enche o coração. Esta serenidade que sen-

timos quando a nossa vida representa uma ordem personificada 

nós chamamos de paz.”

(J. Kentenich. Aus dem Glauben leben Bd. 5)
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Para refletir

	O que me prende, em que situações eu percebo que as 

coisas, dinheiro, orgulho, aparência, prazer me condu-

zem e me levam à escravidão?  

	O que me torna insatisfeita e, com isso, também incapa-

citada para irradiar a paz?  

	Quando experimentei concretamente a serenidade inte-

rior e a paz e assim pude espalhá-las?  
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7.º mês – maio de 2020

Espalhar alegria

Impulso

“Quem colocou sua vontade em harmonia com a vontade de 

Deus, sempre é alegre, tem sempre uma alegria que borbulha.”

(J. Kentenich) 

Que sinônimos conhecemos para o termo alegria, no uso da 

linguagem?

[…] Por diversas vezes, já se refletiu por que povos católicos são 

mais felizes do que outros, também quando são mais pobres e 

têm de realizar trabalhos difíceis. A que conclusão se chegou? 

Os povos católicos ainda têm uma mãe.  Conhecer uma mãe, ter 

uma mãe e saber que ela atua significa estar abrigado. Uma mãe 

sintetiza tudo, ela forma família.  Maria é a Mãe da vida espiritual, 

da nossa alma. […] 

Maio é o mês de louvor à Mãe. Alegramo-nos de modo particular 

com este mês. Aqui podemos louvar Maria, a nossa Mãe, durante 

31 dias,  podemos jubilar e felicitá-la [...] Um espírito nobre não se 

cansa de dizer ‘obrigada’. [...] A quem devemos nossa fidelidade 

na fé, a proteção exterior?  […] Em primeiro lugar, ao Pai, em 

segundo, a Jesus e terceiro, a Maria.

Esta é a grande lei: cada encontro com Maria é encontro com 

Cristo. Um missionário disse: Quando uma missão ameaça 

fracassar, então é preciso clamar por Maria. Cada diálogo com 

Maria é uma festa mariana de Pentecostes. Graça por graça!  Por 



24

    PRO LIGA MEA NUNQUAM SATIS.  J. KENTENICH

isso, nós nos alegramos de coração [...]  O que podemos fazer 

para cultivar e aprofundar a nossa alegria interior, a nossa alegria 

de maio? 

Nós próprias precisamos tornar-nos aparições de Maria (pequenas 

Marias).  Maria se revela diariamente para nós [...] Quando 

contemplo Maria, torno-me semelhante a ela. [...] Então Maria 

aparece em mim e, por mim, ao mundo. [...] Que bênção seria 

esta!  [...] Quem se encontra comigo, encontra-se com Maria. 

Estes são alguns pensamentos que queria transmitir-vos hoje.

(J. Kentenich. Unsere Marianische Sendung. Elfter Vortrag in Ennabeuren 

1.Mai 1945)

Para refletir

Somente ler, ainda não significa alegria, eu deveria chegar à ação.  

	Expresso minha vinculação à comunidade? Tenho conhe-

cimento das alegrias e dos sofrimentos de cada uma da 

comunidade, do grupo? Eu não pergunto o que os outros 

fazem por mim, mas o que eu posso fazer?  

	Eu rezo hoje ao menos um terço como súplica pela graça 

da fidelidade para todos.  

	Hoje preparo conscientemente uma alegria para uma 

pessoa que está triste ou que me ofendeu.  
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8.º mês – junho de 2020

Em nós percorre o nosso tempo 

Impulso 

“Há pouco as nossas [Liguistas] de Fulda disseram que gostariam 

de ter uma imagem da MTA. Elas têm uma ermida na qual cabe 

bem uma imagem grande da MTA. Então, eu lhes disse: é melhor 

que as senhoras cuidem de se tornar uma imagem da MTA. 

As senhoras não acham que esta é a nossa grande tarefa, a de 

esculpir uma imagem da MTA em nós, tornar-nos uma imagem da 

MTA? As senhoras discutiram intensamente nos últimos dias: qual 

o sentido e a meta da Liga? [...] Prefiro perguntar-me de forma 

prática: o que nós queremos como Liga Feminina de Schoenstatt? 

A resposta já foi preparada: com nosso modo de ser, queremos 

tornar-nos pequenas imagens da MTA e ajudar a formar em todo 

lugar a imagem da MTA. [...]

As senhoras percebem que somos um Movimento que quer 

ajudar o Senhor a continuar a obra da Salvação. Certa vez, Jesus 

disse: ‘Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já 

estivesse aceso!’ (Lc 12, 49).  Fogo do amor a Deus, fogo do amor 

ao Salvador deve ser aceso em nós. Com um pedaço de gelo não 

se acende fogo. Espontaneamente, pensamos na mais preciosa 

dádiva que o bom Deus nos concedeu: o amor. Houve um tempo 

em que o nosso amor era puro como um lírio. Ele pertencia ao 

Senhor. E depois? [...] A quem ofereci o meu amor? Percebem 

o que quer dizer passar pelo tempo imundo de hoje levando a 
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chama de um grande amor a Cristo? [...] Temos de tornar Cristo o 

centro da nossa vida.” 

(J. Kentenich. Vortrag am 6.10. 1945 für die Liga als kleine Maria- 

lebendiger Tabernakel)

Para refletir

	Esforço-me no meu cotidiano para tornar-me semelhante 

a Maria na vida concreta, através de um propósito espe-

cial, com o qual procuro apropriar-me de uma caracterís-

tica de Maria?  

	Ainda estou inflamada por Schoenstatt, pela minha voca-

ção para a Liga? Acredito que meu engajamento na Obra 

da Salvação, de fato, conta, e depende de mim e do meu 

empenho?  

	Na minha vida cotidiana, a quem pertence o meu amor? 

Quem apreende meu coração e meu tempo?  

	O amor de Cristo é visível em meu dia a dia ou ele só 

aparece nos 10 minutos da oração da manhã e da noite?



27

    PRO LIGA MEA NUNQUAM SATIS.  J. KENTENICH

9.º mês – julho de 2020

Prepara-o para Cristo!

  Impulso

 “Também agora a história da nossa Família é um grande livro de 

missão e da divina Providência. Por isso, nós devemos ler sempre 

de novo nesse livro. […] Precisamos, portanto, convencer-nos de 

novo de que Deus nos deu uma missão, caso contrário, colocamos 

de lado o meio mais valioso para recebermos uma viva força de 

impulso. [...] Devemos novamente fazer tudo para assimilar esta 

fé na missão. Ela é a força de impulso vivo que sempre de novo 

nos impulsiona aos maiores sacrifícios, ao espírito dos conselhos 

evangélicos, para o desprendimento, que nos impulsiona a não 

nos tornar superficiais. [...] No ardor pela missão reside a solução 

de muitos problemas. Nós, como comunidade, não podemos 

contar com uma aparição extraordinária. Estamos no solo da 

singela fé na Providência. Se assimilarmos a história passada, 

precisamos reunir o material para aprofundar a fé na divina 

Providência. Essas são as coisas comuns para nós que o tempo 

conhece pouco. A maior força vital da qual construímos a Liga 

é, portanto, o extraordinário caráter de missão, de ardor pela 

missão. […] O nosso empenho para alcançar as metas, podemos 

apresentar sob o ponto de vista das três graças de romaria. Nós 

lutamos:

a) pela graça da transformação espiritual. Como ela se apresenta? 
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Santidade mariana de todos os dias, piedade mariana do 

instrumento. O que dizemos hoje para isso? “Faça-se a pequena 

Maria!”

b) pela graça do abrigo. A graça do abrigo pode ser almejada no 

espírito de Schoenstatt. Se, porém, as senhoras quiserem alcançar 

a segunda graça de romaria não basta trabalhar no espírito de 

Schoenstatt, é preciso integrar o reino de Schoenstatt.  

c) pela fecundidade apostólica. Em que ela consiste? No fato 

de ajudarmos a formar em toda a parte a pessoa com caráter 

de Schoenstatt. Como isso pode acontecer? O que a juventude 

fez? Ela constrói novos Santuários de Schoenstatt. Ela constrói 

novos Santuários da MTA. É preciso existir algo palpável. Onde 

nos encontramos precisam surgir pequenos apóstolos. Quando 

as senhoras ouvem isso desta forma, como soa cômico, como o 

mundo está cansado. Como posso afrontar este mundo? E quão 

cansadas ficamos? Temos atritos com nossas próprias fraquezas, 

com as misérias das pessoas. [...]  

Devemos unir ambas as coisas: o ardor pela missão nos torna 

humildes, ela se desposa com o empenho pelas metas. Assim 

devemos passar pelo tempo.  Este é o quadro em que todo o 

nosso dia deve ser integrado: problemas organizatórios, mas 

também questões ascéticas pessoais.  

(J. Kentenich. Auszug aus dem Vortrag an die Führungskräfte der 

Frauenliga am 29.12.1945)



29

    PRO LIGA MEA NUNQUAM SATIS.  J. KENTENICH

Para refletir

	Cristo ainda é o centro da nossa vida?  

	O que o meu ideal significa para mim hoje? Ele ainda é 

vital? 

	Qual é a minha posição hoje a respeito do ideal da pureza? 

	Se Cristo me visitasse HOJE, o que eu diria ou mostraria 

para ele?  

	Contribuo, justamente nos tempos atuais, para um clima 

positivo na Igreja de Cristo? 
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Oração

Querida Mãe e Rainha!

De mãos abertas, estamos aqui em tua frente. Trazemos para ti  

nossa aspiração e te pedimos:  Olha para nós com olhar amoroso. 

Tem misericórdia de tudo o que não fizemos tão bem, quando 
nós falhamos, quando fomos fracas e concede-nos a graça de co-

meçar de novo, na Aliança de Amor, pois sabemos: 

“Santidade consiste em começar 

cada dia de novo.” (Pe. José Kentenich)

Toma-nos pela mão e transforma-nos sempre mais em tua ima-

gem, Maria. Queremos ver como tu, ouvir como tu, falar como 
tu, compreender como tu, perdoar e, acima de tudo, amar como 
tu!  

Agradecemos todas as graças jubilares que nos concedeste hoje e 

que pudemos oferecer a outras pessoas. 

Abençoa-nos em nosso caminho jubilar e ajuda-nos a viver sem-

pre mais a partir de nosso ideal   - Tabernáculo Vivo.
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“Torna-nos semelhantes à tua imagem,

como tu, passemos pela vida:

fortes e dignos, simples e bondosos,

espalhando amor, paz e alegria.

Em nós percorre o nosso tempo,

prepara-o para Cristo. Amém” 

(J. Kentenich, Rumo ao Céu. São Paulo: 2008, n. 609)  
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Agradecemos cordialmente por todo o apoio: espiritual e 
financeiro!  

Doações para o jubileu, favor fazer depósito na conta do jubileu:  

Titular da conta: 

Institut der Schönstätter Marienschwestern für Mädchen- und 
Erwachsenenbildung e.V.

IBAN: DE39750903000000058980        BIC: GENODEF1M05

Banco: Liga Bank Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 93055 
Regensburg

Observação: Jubi2020

©Textos: Jubi2020 Equipe Alemanha. 

 


