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Querida Família de Schoenstatt em Portugal 

Aproxima-se a celebração do dia 15 de setembro!  

Acabamos de receber no dia 8.07 uma mensagem do P. Juan Pablo Catoggio, em nome da Presidência 
Internacional do Movimento, preparando-nos para a celebração do 15 de setembro. Convido a que todos a 
possamos ler, individualmente, em família, nos grupos e se possível nas missas do próximo dia 18 de julho.  

Nessa carta somos confrontados com duas perguntas: O que nos diz hoje o nosso Pai e Fundador? o que lhe 
dizemos nós?  

Como Família de Schoenstatt em Portugal, no sábado 15 de setembro de 2018, queremos dizer ao nosso 
Pai Fundador nos diversos Santuários e Catedrais onde celebremos: “Sim, aqui estamos! Vamos contigo!”. 
E prometemos à Igreja colaborar com ela na sua missão no espírito do Padre José Kentenich.  

Para concretizar esta promessa, em nome da Presidência Nacional de Schoenstatt, venho convidar-vos a 
todos, cada pessoa ou casal, a entregar como capital de graças o seu contributo para a realização da missão 
do nosso Pai Fundador. Podemos formulá-lo fazendo um Compromisso Apostólico com o P. Kentenich, ao 
serviço da Igreja do nosso tempo. 

Assim, proponho que em cada Santuário diocesano fiquem disponíveis cópias do documento em anexo 
(idealmente a partir do dia 18 de julho, de modo a que sejam preenchidos e entregues em cada celebração 
diocesana no dia 15 de setembro. Cada um no contexto da sua realidade concreta e das suas possibilidades, 
pode entregar um sim que se une a tantos outros para expressar numa só voz: Sim, Pai, vamos contigo!  

Somos um movimento em saída à procura de levar os sonhos do nosso Fundador à Igreja e ao mundo e 
dessa forma promover uma cultura de Aliança que forme o homem novo numa nova comunidade, um modo 
diferente de viver e levar aos outros o verdadeiro carisma e missão do Padre Kentenich e do Movimento 
Apostólico de Schoenstatt. 

Que este compromisso, seja a forma concreta de expressarmos que somos parte do seu Amor à Igreja, 
DILEXIT ECLEASIAM! 

Como “Família do Pai em Terra de Santa Maria, Porta da Europa” renovamos a nossa aliança com ele: 
 
Pai, o nosso coração no teu coração,  
o nosso pensar no teu pensamento,  
a nossa mão na tua mão,  
a tua missão a nossa missão! 

 

Em nome da Presidência Nacional de Schoenstatt, 
Padre Juan Barbudo 


