
Manifesto   

na solene entrega do Ideal Nacional da Família de 
Schoenstatt em Portugal

  

Santuário de Fátima, 1 de Maio de 2017   

Ao Deus da vida e da história, à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.

À Nossa Mãe e Rainha Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima e Rainha da Paz.

Ao Nosso Pai e Fundador, o Padre José Kentenich.

Reunidos neste lugar sagrado como Família de Schoenstatt Portuguesa, celebramos o 
Centenário de Fátima.  Movidos por esta ocasião singular queremos agradecer pela nossa 
história santa perante a qual nos sentimos como Moisés diante da sarça ardente que se nos 
dirige:  "Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa."

Foi também há cerca de 100 anos atrás que o nosso Pai Fundador se perguntou:  "Não seria 
possível agora a capelinha da nossa congregação tornar-se como que o nosso Tabor, no qual se 
revele a glória de Maria?"  A história comprova que desde que Nossa Senhora estabeleceu o seu 
trono de graças no Santuário brotou uma corrente de salvação para o mundo inteiro.

Terra de Santa Maria

Hoje, ao contemplar a nossa história, proclamamos com júbilo: "Magnificat anima mea 
Dominum!  Querida Mãe, o que teria sido de nós sem ti, sem o teu cuidado maternal?!...  O que 
teria sido de nós sem Schoenstatt!"

Como São José, nos tempos dramáticos em que vivemos, ouvimos o apelo do anjo: "Não temas 
receber Maria, tua esposa!"  Seguindo a profecia do nosso Fundador, reconhecemos Maria 
como o grande sinal do Céu numa mudança de época com fortes dores de parto.  Confiamos 
nas palavras que a própria Mãe de Deus disse à Lúcia: "Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O 
Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus."  Maria 
Imaculada é o sinal de vitória contra tempos diabólicos, massificados, desenraízados e neste 
violento processo cultural de dissolução dos vínculos naturais e sobrenaturais queridos por 
Deus.

Eis o nosso Credo:

— Servus Mariae nunquam peribit!  Mater perfectam habebit curam et victoriam!  Um servo de 
Maria nunca perecerá!  A Mãe cuidará e vencerá perfeitamente!

Eis o nosso Sim:



— Mãe, amor por amor, fidelidade por fidelidade à aliança perene que selaste conosco e nós 
selámos contigo.

Família do Pai

Hoje constatamos com uma gratidão ilimitada como a salvação de Deus, rico em misericórdia, 
chegou à nossa Família. O testemunho profético da paternidade do nosso Fundador convoca-
nos e desafia-nos a viver num autêntico espírito de família na fidelidade ao seu carisma, pessoa 
e missão.

Sentimos a nossa miséria, sabemo-nos pobres e pecadores, mas sobretudo reconhecemo-nos 
filhos predilectos do Pai do Céu, filhos da Providência e da Misericórdia que nos cuida como à 
pupila dos seus próprios olhos.  Com alegria, dizemos:  "O felix culpa!  Onde aumentou o 
pecado, superabundou a graça."

Por isso, com renovada confiança aspiramos à santidade da vida diária para nos conformarmos 
à imagem do Homem Novo em Jesus Cristo.  Como homens e mulheres interiormente livres das 
cadeias do pecado, aspiramos à íntima união de corações numa profunda solidariedade de 
destinos como Corpo do Senhor.  Queremos caminhar rumo ao Céu e construir aqui na terra o 
Paraíso "onde corações nobres pulsam na intimidade e alegres no sacrifício se aceitam 
mutuamente; onde acolhendo-se uns aos outros, ardem e fluem até ao coração de Deus, onde 
com ímpeto brotam torrentes de amor para saciar a sede de amor de que padece o mundo!"

Eis o nosso Credo:

— Ita, Pater!  Ita, Filio / Filia!

Eis o nosso Sim:

— Cor unum in Patre.  Um só coração no Pai.

Porta da Europa

Hoje renovamos o nosso Sim à nossa missão e proclamamos:  "A fidelidade à missão seja o meu 
agradecimento pelos inumeráveis dons recebidos!"  Sabendo-nos instrumentos débeis e 
pequenos, oferecemos para o Capital de Graças da Mãe do Céu a nossa impotência e aceitamos 
cheios de felicidade a pesada carga da missão.

Sentimo-nos filhos e herdeiros do Profeta do 31 de Maio na contracorrente evangelizadora:

"Quem tem uma missão deve ser-lhe fiel e cumpri-la. Missão de profeta traz sempre consigo 
destino de profeta. Quem tem uma missão deve permanecer-lhe fiel e entregar-se a ela. Para 
isso está a grande Obra de Schoenstatt! Vemos o Ocidente cair em ruínas e vemos surgir daí 
uma contracorrente."

Agradecemos pela vida e missão do nosso Pai e Fundador e admirados, como seus aliados, 
ressoam no nosso coração as suas próprias palavras:

"Quando recordo como tudo aconteceu… Tudo é um enorme presente que Deus me deu: a 
maneira de pensar orgânica, em oposição à maneira de pensar mecanicista. Esta foi a luta 
pessoal da minha juventude. Nela pude lutar até vencer aquilo que hoje abala o Ocidente até às 
suas raízes mais profundas. Deus deu-me uma inteligência clara, e por isso tive de passar 
durante anos por provas de fé. O que me conservou a fé durante todos esses anos foi um amor 



profundo e cálido a Maria. O amor a Maria oferece sempre, por si só, esta maneira de pensar 
orgânica.”

Eis o nosso Credo:

— Mater, tua Res, agitur.  Clarifica te!  Mãe, é a tua causa, actua.  Manifesta o teu poder 
soberano!

Eis o nosso Sim:

— Sim, Pai, vamos contigo!

Conclusão

Hoje, agradecidos pelo caminho percorrido rumo à unidade como Família de Schoenstatt 
Portuguesa, Família Portuguesa do Pai, entregamos a formulação do nosso ideal e a sua Magna 
Carta.

Queremos ser:

Família do Pai em Terra de Santa Maria, Porta da Europa.

Hoje pedimos-te o dom da unidade e fidelidade ao Pai como sua Família, o dom da Fé para as 
nossas famílias e a nossa Pátria e o dom da Paz para o mundo inteiro.

Com Maria, alegres pela esperança e seguros da vitória vamos rumo aos mais novos tempos!
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