
10 desafíos para enfrentar  

 
 

O que nos ensina e o que necesita  
a Igreja e o tempo atual 

Como podemos colaborar 
a partir de nosso carisma 

O chamado a umna Igreja em saída, a um 
compromiso com o mundo, en conversão 
missionária. Opção pelos pobres e marginalizados, 
preocupação social, as periferias existenciais. 

O apostólico: movimento apostólico, missionário, 
a graça da fecundidade apostólica, consciência de 
missão, Mãe  Peregrina, Pozzobon, missões 

A grande importância da humildade, simplicidade 
e transparência, grande atenção ao perigo dos 
abusos, grande necessidade de acompanhamento 
de pessoas e processos. 

A filialidade e a paternidade: causas segundas, 
trasferência e entrega, acompanhamento 
espiritual, pedagogia do movimento, liberdade e 
confiança 

Apelo para uma Igreja misericordiosa, acolhedora 
e aberta, a "revolução da ternura" (= Igreja 
Mariana); advertência contra o neopelagianismo. 

O mariano: Aliança de Amor, Piedade Mariana do 
Instrumento, Capital de Graças, Auto-educação 

Busca de espiritualidade; alerta contra a 
mundanidade espiritual, o individualismo, etc. 

O espiritual: mariano-patrocêntrica, cristológica, 
nossa forte piedade, fé vivida en comunidade 

Importancia dos leigos, ausencia dos cristãos na 
política, economía, pedagogía; necesidade da 
contribuição da mulher; feminismos. 
“Economía de Francisco”; “Pacto educativo global”. 
Necesidade de mais líderes leigos. 

O laical e a nova ordem social: formação dos 
leigos, familia e juventud, pedagogía, importância 
da mulher, relacião homem-mulher. A “cultura da 
aliança” em todos os âmbitos da vida. 

Desafíos do mundo do trabalho, empresa, 
sindicatos, desigualdade social, ecología. 

A santidade da vida diária: vínculo con Deus, 
consigo mesmo, com o próximo, trabalho, com as 
coisas, mundo. 

Jovens e famílias (temas dos últimos Sínodos): 
desafíos do mundo juvenil, crises das familias, 
desfamiliarização da sociedade.  

A pedagogía familiar e juvenil: grande 
experiencia, Santuário Lar, educação para a 
afetividade e sexualidade, muitos projetos: 
Academia de Familias, Fortalecimento 
Matrimonial, etc. 

Igreja do diálogo e da escuta. Necesidade de 
discernimento e acompanhamento (pessoal e de 
processos de vida). 

A fé práctica na Divina Providência: meditação 
da vida, discernimento, Spurensuche. 
Acompanhamento espiritual. 

A necesidade de redescobrir o potencial 
evangelizador da piedade e a cultura popular 

O popular: santuários, peregrinações, 
Movimento Popular e de Peregrinos 

A sinodalidade o ecumenismo, a busca da  
fraternidade universal e a paz.  
A comunhão com as instâncias eclesiaes, o 
contato com outros movimentos, necessidade de 
ordenamento jurídico eclesial. 
A reforma eclesial passa pela conversão dos 
corações e a reforma de estruturas. 

O federativo: a estrutura de Schoenstatt; a 
“Confederação Apostólica Universal”; a 
necessidade de trabalho en comum, diálogo, 
complementação, busca de consenso, etc. 


