
70 ANOS DA PRIMEIRA VISITA DO  

PE. KENTENICH AO BRASIL 

 
Em 18 de março de 1947, em sua primeira visita, Pe. Kentenich afirma em Santa Maria-

RS, que viera ao Brasil para: 

"experimentar aqui as glórias da querida Mãe e Rainha Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt",  

mas também para refletir como: 

"podemos preparar e expandir mais ainda a glorificação da Mãe 

de Deus". 

Hoje, depois de 70 anos, o que o Pai e Fundador diria à nossa União de Famílias no 

Brasil? 

Para aprofundarmos nessa reflexão sugerimos a análise do contexto dessa primeira 

visita.  

Certamente, ao visitar o Brasil, trazia consigo toda uma expectativa em relação à 

fecundidade da vinda das doze irmãs, em 1935. Também podemos dizer que com certeza ele 

trazia seu espírito tomado de muita alegria. Estava chegando de uma audiência particular que 

tivera com o Papa Pio XII, em Roma, no dia 14 de março, que tratou da promulgação da 

Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesiae. Através deste documento o Movimento 

Apostólico de Schoenstatt também foi implicitamente aprovado na Igreja. Ao final de sua 

conferência do dia 18 de março de 1947, Pe Kentenich conclui:  

"Para mim, pessoalmente, isto é uma grande alegria. Precisamos 

agradecer este acontecimento". 

Nesse contexto, nos reportamos ao pensamento que o Fundador nunca deixou de lado: 

salvação da cultura moral de hoje! 

Ele já fazia alusão a uma nova ordem social desde o documento de Pré-Fundação, mas a 

primeira grande sacada foi dada numa conferência aos ginasianos,                                                                                           

em 1929:  

"À sombra do Santuário, os destinos do mundo e da Igreja serão 

co-decididos, essencialmente, por séculos" 

O pensamento de edificar, a partir de Schoenstatt, uma nova ordem social já estava ai 

incluído. Entretanto, mais tarde, nos anos de 1947 e 1948, isto foi expresso mais claramente. 

Em 1947, referida na audiência privada, o padre Kentenich fez uma promessa ao Santo 

Padre de cuidar que os Institutos Seculares de Schoenstatt contribuíssem para que a nova ordem 

social se tornasse inteiramente cristã. 

Já em 1948, quando a Obra das Famílias começava a dar os primeiros sinais de vida, O 

Fundador escreveu numa carta para Schoenstatt (Carta de Santa Maria):  

"Se a Mãe de Deus quer formar e moldar, a partir de Schoenstatt, 

uma nova sociedade humana e um novo tipo de homem, deverá, 

necessariamente, concentrar toda a sua força da graça na criação e 

multiplicação de sólidas famílias schoenstateanas..." 

Considerando todo esse contexto da época, e nele, o pensamento que o Pai nunca 

abandonou, então decorridos estes 70 anos, estamos certos de que o Pai e Fundador confirmaria 

com muita alegria a glorificação da Mãe através da nossa União de Famílias. E para podermos 

preparar e expandir mais ainda a glorificação da Mãe de Deus, nos diria: 

"União de Famílias, chegou a tua hora!" 

E como comunidade, hoje nós respondemos: "Sim Pai, estamos em saída!" 

Claudia e Sidônio  
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