
Schoenstatt, 20 de março de 2023 
 
Queridos 
Presidentes e membros das Presidências Nacionais, 
Diretores Nacionais do Movimento e membros das Centrais de Assessores, 
Membros da Família Internacional de Schoenstatt em todo o mundo, 
 
Em nome da Presidência Internacional da Obra de Schoenstatt, gostaria de comunicar-lhes duas 
importantes notícias: 
 

1. Em sua reunião de dezembro de 2022, a Presidência Internacional decidiu estender por 
mais três anos "ad experimentum" o Estatuto Geral da Obra de Schoenstatt, aprovado 
em 8 de dezembro de 2017. Nesse período, uma comissão formada pela Presidência 
Internacional conduzirá uma avaliação e revisão do mesmo, junto às Presidências 
Nacionais da Obra de Schoenstatt e às Centrais Nacionais de Assessores do Movimento. 

2. Em sua reunião de março de 2023, a Presidência Internacional nomeou o Pe. Arkadiusz 

Sosna (Polônia) novo responsável pela Coordenação Internacional do Movimento de 
Schoenstatt, por um período de três anos, a partir de 10 de março de 2023, e confirmou 
a Ir. M. Cacilda Becker (Brasil) por mais três anos nesta mesma função. Sobre a 
Coordenação Continental do Movimento de Schoenstatt na América, cujos atuais 
responsáveis – Pe. José Luis Correa (Chile) e Ir. M. Auxiliadora Bohórquez (Equador) – 
estão nomeados até junho de 2023, será discutida na próxima reunião da Presidência 
Geral. 

 
A Coordenação Internacional do Movimento foi criada em 2016, após o primeiro Congresso de 
Pentecostes. Em 19 de março de 2016, Pe. Heinrich Walter (Alemanha) e Ir. M. Cacilda Becker 
(Brasil) foram nomeados responsáveis por esta coordenação. A nomeação foi renovada por mais 
três anos, em 25 de fevereiro de 2019 e, após a pandemia, prorrogada por um ano mais, até 10 
de março de 2023.  
 
Neste contexto, gostaria de agradecer, em nome de todo o Movimento Internacional de 
Schoenstatt, ao Pe. Heinrich Walter por sua incansável dedicação a esta tarefa durante os sete 
primeiros anos da criação e implantação deste órgão tão importante para a internacionalidade 
da nossa Família, e à Ir. M. Cacilda pela disponibilidade para continuar este serviço, ao qual se 
dedicou de todo o coração, juntamente com o Pe. Walter, especialmente no que diz respeito à 
comunicação digital e ao acompanhamento de Famílias de Schoenstatt nascentes em diferentes 
partes do mundo. 
 
Aproveito também para agradecer o empenho e a colaboração das Presidências e das Centrais 
Nacionais, que têm ajudado a sustentar – espiritual e materialmente – esse importante serviço 
à nossa Família Internacional. Estou seguro de que a nova equipe poderá seguir contando com 
este essencial apoio. 
 
É bom recordar que a Coordenação Internacional (ver Estatuto Geral n. 75 e 80) representa o 
Movimento Internacional na Presidência Geral e assegura a cooperação internacional, 
respeitando a autonomia das Centrais Nacionais e o trabalho das Coordenações Continentais. 
 
As tarefas da Coordenação Internacional são: 
 

1. Informação: Transmite informações importantes da Presidência Geral às coordenações 
continentais e, se necessário, às Centrais Nacionais. Também informa a Presidência 
Geral sobre o desenvolvimento do Movimento em diferentes países ou continentes. 



2. Cooperação: Apoia eventos eclesiais transnacionais e mundiais e estratégias conjuntas 
para eles. Impulsiona inquietudes comuns ao Movimento. 

3. Representação: Representa, em nome da Presidência Geral, o Movimento 
Internacional, na medida em que a Presidência Geral não realiza esta tarefa por si 
mesma. Mantém contato com as autoridades eclesiais e com outros movimentos 
espirituais. Assegura uma representação adequada de Schoenstatt em eventos e 
comitês e, se necessário, faz propostas apropriadas à Presidência Geral. 

4. Intercâmbio de reflexões: Promove o intercâmbio internacional sobre os sinais dos 
tempos e a formação de opiniões sobre temas da atualidade. 

5. Serviço: Cria oportunidades para a troca de material, literatura, especialistas. 
 
Hoje, a Coordenação Internacional mantém o site www.schoenstatt.com, organiza os 
Congressos de Pentecostes e acompanha sua continuidade, além de coordenar outras tarefas 
em nome da Presidência Geral. 
 
Desejo a toda Família Internacional de Schoenstatt muitas bênçãos do Santuário Original, onde 
rezo por todas as suas intenções, por uma boa avaliação e revisão do nosso Estatuto Geral e 
pelas tarefas da nova equipe da Coordenação Internacional de Schoenstatt. 
 
Unidos no Cor Unum in Patre, 

 

Pe. Alexandre Awi Mello, ISch 


