Há 101 anos, Schoenstatt abre-se ao mundo
O fogo que inflamou o coração daqueles jovens é o mesmo que atrai tantas
vocações a Schoenstatt... que fogo é este? Quais jovens foram inflamados? Estamos
falando de Hoerde?
Sim, estamos falando dos jovens soldados que foram atraídos pelo testemunho de
vida de outros jovens, os schoenstattianos que estavam na guerra. Estes tinham um
grande amor à Maria, o Santuário era o seu lar espiritual e, em plena guerra, eles eram
exemplo de fé, compromisso e aspiração à santidade. E inflamaram o coração de outros
jovens.
Quando a guerra terminou e os soldados que eram seminaristas voltaram para
Schoenstatt, os demais, que formavam a congregação externa, começaram a questionar:
também nós queremos continuar bebendo desta fonte de graças, conhecer mais a
espiritualidade de Schoenstatt, o fundador Pe. José Kentenich e aspirar algo maior para
nossas vidas. O que podemos fazer?
Começaram a trocar correspondências e programaram um Congresso em Hoerde,
nos dias 19 e 20 de agosto de 1919. O Pai e Fundador não compareceu ao Congresso e
isto foi um sinal da Divina Providência. Pe. Kentenich confiava que o futuro de
Schoenstatt estava nas mãos destes jovens. O Congresso aconteceu e impulsionou
aqueles corações a tornarem-se instrumentos de Maria para a renovação religiosa e
moral do mundo. Queriam fundar uma comunidade com a missão de educar líderes que
se dedicassem ao apostolado. Saíram do Congresso com um estatuto, com a Mãe de
Deus como protetora e São Paulo como patrono, com muitas ideias e com muito ardor
no coração. A partir de Hoerde, Schoenstatt sai dos muros do Seminário e se abre ao
mundo e a todos como um Movimento Apostólico.
Há 101 anos, o amor de Cristo impulsiona gerações e continua chamando a cada
um de nós ainda hoje. Na força da Aliança de Amor, como instrumentos nas mãos da
MTA, cheios de espírito apostólico, na busca incessante pela santidade na vida diária...
temos coragem e ousadia de dar o nosso sim a tudo isto? Acordai e despertai-vos
mutuamente!!! Estas palavras inflamam seu coração e o coração dos que estão ao seu
lado?
O fogo não pode se apagar!!!
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