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A mudança do Reitor do Santuário Original é uma oportunidade providencial para refletir sobre 

o Santuário Original em nossa vida como Família de Schoenstatt a serviço da Igreja. Queremos 

expressar nossa gratidão pelo serviço do Padre Pablo Pol durante estes três anos e meio de 

dedicação e queremos colocar o ministério do Padre Ignacio Camacho nas mãos da Mãe de 

Deus durante os próximos três anos. Mas, acima de tudo, queremos tomar novamente 

consciência da importância deste lugar de graça em nossas vidas e "mais além". 

 

O evangelho de hoje não poderia ser mais apropriado! A Divina Providência, neste segundo 

domingo da Quaresma, nos dá um texto fantástico que tem tudo a ver com nosso Santuário 

Original de Schoenstatt. Mesmo se quiséssemos, não poderíamos ter escolhido um texto 

melhor! A transfiguração do Senhor - que segundo a tradição ocorreu no Monte Tabor - é nada 

menos que "a idéia favorita" de nosso Pai Fundador, Padre José Kentenich, quando ele revelou 

aos congregados em 18 de outubro de 1914:  

 

"Parece-me que posso contar-lhes uma idéia favorita secreta". São Pedro, depois de ter 

contemplado a glória de Deus no Tabor, exclamou em êxtase: "Como é bom estar aqui, 

façamos aqui três tendas! Repetidas vezes estas palavras me vêm à mente e muitas vezes me 

perguntei: Não seria possível que a pequena capela de nossa Congregação se tornasse ao 

mesmo tempo nosso Tabor, onde a glória de Maria se manifesta? (...) Todos aqueles que vêm 

aqui para rezar devem experimentar a glória de Maria e confessar: Como somos bons aqui! 

Vamos armar nossa tenda aqui! Este é nosso canto preferido! Um pensamento ousado, quase 

ousado demais para o público, mas não ousado demais para você". 

 

Estas palavras encontraram um eco no coração dos congregantes e, mais de 100 anos depois, 

ainda encontram um eco em nossos corações. Este lugar - e todos os mais de 200 Santuários 

de Schoenstatt espalhados pelo mundo - são nosso Tabor, nosso lugar favorito, de onde Maria 

atrai e educa os corações para enviá-los em missão. Neste Tabor, experimentamos a glória de 

Cristo e Maria, nós nos encontramos com eles. 

 

Eu venho de um país, de uma Família de Schoenstatt, que é especialmente marcada pelo ideal 

Tabor. Em suas visitas ao Brasil, o Pe. Kentenich nos deixou o Tabor como ideal e missão. Há 

quatro elementos presentes nas mensagens do Pe. Kentenich à nossa Família: o Tabor bíblico 

(que ouvimos no Evangelho), o Santuário como Tabor (como lemos no primeiro documento de 

fundação), o Tabor da filialidade heróica  (porque a pessoa que - como Jesus - tem a 

experiência do Tabor sente-se "filho amado" do Pai e está pronto para o heroísmo, até a cruz, 

porque o Tabor é a preparação para a paixão do Senhor) e o Tabor como missão (fazer do 

mundo inteiro um lugar onde a glória de Cristo e Maria possa ser experimentada, onde se 

possa viver como um homem novo na nova sociedade). 

 

Portanto, o Evangelho de hoje nos convida a renovar nossa consciência de que o Santuário 

Original - e com ele toda a rede de Santuários de Schoenstatt (santuários filiais, santuários-lar, 



santuários-coração) - é um Tabor, "onde é bom estar", onde somos acolhidos, transformados e 

enviados. 

Recordemos que Schoenstatt não é um movimento que tem um Santuário, mas um Santuário 

(uma rede de santuários) em torno do qual se desenvolveu um movimento. O primeiro é o 

Santuário, depois vem o movimento, a primeira coisa é ESTE Santuário, este Tabor! Depois 

vem todo o movimento, e depois, como uma "extensão" deste Santuário, toda a rede de 

santuários. Pois a profecia foi cumprida: este é "um lugar de graça, para nossa casa (palotina) 

e para toda a Província alemã e talvez mais além". Nós que estamos aqui presentes, que 

viemos dos quatro cantos do mundo, mas sobretudo aqueles que nos acompanham via 

internet, somos o "além" da profecia do Pai. 

 

Consequentemente, o Reitor do Santuário Original (e todos aqueles que colaboram com ele) 

tem a mesma missão que o Santuário Original: ser Tabor para todo o mundo. A expressão 

"Como somos bons aqui" não se limita às paredes físicas deste Santuário. As "três tendas" 

foram "estendidas", "ampliadas", como na profecia de Isaías 54,2-3 (que está na moda nestes 

tempos de Sínodo): "Amplie o lugar de sua tenda, estique as cortinas de seus tabernáculos, 

não poupe; estique suas cordas, e fortaleça suas estacas". Pois vos estendereis para a direita 

e para a esquerda; vossos descendentes possuirão nações, e habitarão cidades desoladas". 

 

A missão do Reitor do Santuário Original (e de todos aqueles que colaboram com ele) não se 

limita a este lugar físico, mas deve assegurar que a mensagem deste lugar chegue a todo o 

mundo. Neste sentido, quero agradecer ao Pe. Pablo Pol, seus colaboradores, a TV de 

Schoenstatt, o trabalho da "Coordenação Internacional do Movimento" (IKS) e a todos aqueles 

que nos últimos anos fizeram do Santuário Original um verdadeiro santuário internacional, 

todos aqueles que ajudaram a "estender", a "ampliar as tendas" deste lugar. Neste sentido, a 

época da pandemia foi um presente providencial que "acelerou" este processo. 

 

A missão do Reitor e de seus colaboradores é a missão do santuário: primeiro, acolher, dar 

abrigo espiritual, proporcionar um encontro pessoal com Cristo e Maria ("Acolher é 

evangelizar", é o lema do Santuário Mariano de Aparecida no Brasil), segundo, ajudar na 

transformação espiritual (por meio de celebrações eucarísticas, confissão, acompanhamento 

espiritual, o convite à auto-educação e toda a pedagogia de Schoenstatt, já que o Capital de 

Graças é um excelente meio neste sentido), e em terceiro lugar, o envio apostólico (o que no 

Brasil chamamos de "descer do Tabor" para viver a fé no meio do mundo). 

 

Além disso, estou convencido de que o Santuário Original pode se tornar um grande centro 

mundial de peregrinação - física e virtual - como os grandes santuários marianos do mundo. 

Sabemos que é "um pensamento ousado, quase ousado demais para o público, mas não 

ousado demais para você", diria o Pe. Kentenich. Mas "quem conhece o passado de nossa 

Família não terá dificuldade em acreditar que a Divina Providência tenha desígnios especiais" 

para este lugar. Um lugar que quer tornar-se cada vez mais internacional, cada vez mais um 

centro de peregrinação, cada vez mais um centro de irradiação da espiritualidade de 

Schoenstatt para a Igreja e a sociedade.  

 



Já experimentamos isto nos últimos anos: houve realmente uma maior internacionalização do 

Santuário Original (por exemplo, Missas em espanhol, inglês, português e outros idiomas), uma 

maior projeção através da Internet (website e SchTV), campanhas mundiais foram realizadas 

em torno do Santuário (para nos unir como Família de Schoenstatt internacional, por exemplo, 

a coroação da Rainha da Saúde (CoronaMater), ou para as "Semanas do Santuário Original"), 

e nosso Santuário tornou-se até mesmo um dos lugares de onde o terço foi rezado com o Papa 

Francisco, com transmissão mundial. 

 

Schoenstatt é um Santuário que tem um movimento. Somos um Tabor que irradia e estende 

sua tenda para o mundo. Somos chamados a ser "especialistas no cuidado pastoral dos 

santuários". Certamente ainda temos muito a crescer e a aprender com os outros a fim de 

cumprir plenamente nossa missão. Mas isso não diminui a nossa missão. As pessoas precisam 

dela, o mundo precisa de santuários, lugares especiais da presença de Cristo e de Maria, 

lugares onde experimentamos o poder de acolhida, transformação interior e envio apostólico. 

Acreditamos nisto? Deixe-me terminar parafraseando nosso Fundador:  

 

Coloco este projeto "silenciosamente em suas mãos" (especialmente nas mãos do Reitor e 

seus colaboradores e também me comprometo com ele), "bem como sua execução, e não 

hesito em escrevê-lo em nossa crônica. Que as gerações vindouras nos julguem! Será que 

vamos alcançar o fim que nos propusemos?  

 

Na medida em que depende de nós", meus queridos irmãos e irmãs, "e não digo isto hesitando 

e duvidando, mas com plena convicção, todos nós faremos nosso melhor". Que a Mãe de 

Deus, a partir deste Santuário Original e de toda a sua rede de Santuários de Schoenstatt, faça 

frutificar nossos esforços". Nada sem ti, Mãe de Deus, nada sem nós. Amém. 

 

 

 

 


