
 

 
 

 

 

101 anos da União Apostólica - Qual o grande presente de Deus para Hoerde? 

1019 - 19 e 20 de agosto - 2020 

 

No ano em que celebramos o 101° aniversário da União Apostólica, podemos também nos alegrar 

pelos 100 anos do grande presente que Hoerde recebeu de Deus, a fundação da Liga Apostólica.  

Qual a importância desse momento? Após um ano tão marcante para toda a Família de Schoenstatt, 

especialmente para a União Apostólica, nos sentimos impelidos, neste ano de 2020, a continuarmos a 

construção da nova terra mariana, porém, unidos à Liga Apostólica. 

O Pe. Kentenich fez seu primeiro esclarecimento sobre a missão e a originalidade da União, em 

uma longa carta de 6 de novembro de 1919, aos dirigentes de grupo, explicando a concepção que ele 

tinha da União Apostólica. Entretanto, o nosso Pai e Fundador dizia que sem a Liga, a Obra perderia o 

seu caráter universal e não faria sentido. O que isso quer dizer?  Pe. Kentenich queria possibilitar o 

ingresso, em sua obra, também a católicos que quisessem trabalhar unidos à MTA e ao seu Santuário, 

para uma renovação religiosa e moral, sem, no entanto, assumir as formas e obrigações da União. 

Podemos considerar que este é o verdadeiro espírito que o Pai e Fundador quis imprimir a essa nova 

Comunidade que surgia. 

Nesta perspectiva é que houve urgência em proporcionar à União recém fundada em Hoerde, um 

campo apostólico prioritário. Tamanha era a expectativa do Pe. Kentenich com a Liga, que nessa carta, 

de 6 de novembro, disse aos dirigentes de grupo que, embora a principal preocupação fosse a 

profundidade da vida na União, desde o começo sua atenção se voltava para o crescimento da Obra. 

Por atribuir grande importância ao surgimento da Liga, deu-se um passo importante no Congresso 

de 19 a 23 de agosto de 1920: no primeiro aniversário da fundação da União Apostólica, foi fundada a 

Liga Apostólica. Assim, podemos considerar que a União e toda Obra recebera um grande presente de 

Deus no ano seguinte ao Congresso de Hoerde. 

E esse grande presente teve um reconhecimento. Logo após à fundação oficial da Liga, fora 

realizada a coordenação dos Estatutos da União e da Liga, e ambas, em conjunto, receberam o nome 

pelo qual a Obra toda se tornou conhecida: “Movimento Apostólico de Schoenstatt”.  

O nosso Pai e Fundador considerava a Liga como o "braço apostólico" da Obra de Schoenstatt, 

por isso ela tem as características extensivas (universalismo), enquanto a União tem as características 

intensivas (originalidade) e elas se completam formando uma grande família, pela qual todos morremos, 

vivemos e damos nossa vida! 

Unidos na Aliança de Amor e na gratidão ao Fundador, imploramos a proteção de nossa querida 

Mãe e a graça de criarmos nessa família sobrenatural, o mesmo espírito de amor e responsabilidade 

mútua que vivenciamos em nossa família natural. Viva a Família de Schoenstatt! 

Parabéns a cada um de nós, membros da União de Famílias no Brasil, pelo 101° aniversário da 

União Apostólica, renovando o nosso ideal de sermos "Família Santa do Pai, Tabor para o mundo"!!! 

 

Sidônio e Claudia 

IX Curso da União de Famílias 

 


