
Padre Kentenich nos deu o Ideal Tabor há 70 anos! 
 

Era Dia da Aliança! No calendário, 18 de março de 1947. Por sua vez, o relógio marcava 

17:30h. Neste horário, chegava o Padre Kentenich à Casa Provincial (à época Casa do 

Noviciado) das Irmãs de Maria, em Santa Maria/RS. Ladeado pelo Padre Máximo Trevisan, 

nosso Pai expressou sua alegria por sentir-se em casa, mesmo em meio a rostos estranhos e 

idioma incompreensível das jovens Irmãs que encontrava.  

 

Sentia-se em casa, pois percebia que a Mãe de Deus estava cuidando de tudo. O Pai e 

Fundador estava convicto que Ela revelaria, também na Terra de Santa Cruz, suas glórias. Disse 

ele: “O que nos diz a querida Mãe de Deus? ‘Não vos preocupeis com a realização de vossos 

desejos! Ego diligentes me diligo, eu amo os que me amam! ’” 

 

Com esta inspiração divina em seu coração, o Padre Kentenich logo tratou de explicar 

as razões porque veio a esta terra tão distante: 

a) Anunciar com júbilo as glórias da Mãe Ter Admirabilis: “Vim para experimentar aqui 

as glórias da querida Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt”. Ou seja, a Mãe de 

Deus quer revelar suas glórias no Brasil; 

b) “Refletir e examinar o que a MTA quer de nós no Brasil”, com o objetivo de preparar 

e expandir a atuação e a glorificação da Mãe de Deus aqui. 

 

Esses dois objetivos – anunciar as glórias e permitir que todos tenham acesso a elas – 

são plenamente respondidos pelo Ideal Tabor. Mas, esta é uma outra parte da história... e da 

viagem de nosso Pai pelo Brasil. Saindo de Santa Maria, ele passou por Jaraguá do Sul, em 

Santa Catarina, e, entrando no Paraná, esteve em Rio Negro antes de chegar em Londrina, no 

dia 12 de abril de 1947. 

 

Já na saudação à sua chegada, o Padre Kentenich deu o tom do que seria a principal 

marca de sua visita ao futuro berço do Tabor da Esmagadora da Serpente: 

 

“É bom estarmos aqui! . Por que é bom estarmos aqui? Porque a Mãe de Deus e Jesus 

estabeleceram aqui seu Tabor. É bom estarmos aqui! Deve ser bom estarmos aqui! Vai ser bom 

estarmos aqui, porque a Mãe de Deus revela suas glórias e as quer revelar ao mundo. ” 

 

Durante este período em que esteve em Londrina, temos registradas cinco alocuções de 

nosso Pai (disponíveis no livro Tabor, Nossa Missão, onde podemos saboreá-las em detalhe), 

sendo que a última delas, no dia 21 de abril, tornou-se célebre: foi neste dia, oficialmente, que 

ele nos presenteou com o Ideal Tabor. 

 

Após ter percorrido as filiais das Irmãs e em sintonia com o divino, o Pai e Fundador 

anunciou a “nossa decisão pelo Ideal do Tabor”. Queremos transformar toda a terra brasileira 

em um Tabor de glórias de Cristo e Maria. Porém, as palavras que nosso Pai proferiu neste dia 

foram além da proclamação do Ideal Tabor. Ele também nos indicou quais as grandes tarefas 

estão contidas no Ideal Tabor. 

 

Dentre elas, o Padre Kentenich aponta que devemos levar a Mãe de Deus a tantas 

famílias quanto possível. Vamos ouvi-lo: “Somos convocados como instrumentos escolhidos 

para levar o mundo ao coração de Jesus e o salvar... Quem foi chamada para restituir Cristo ao 

mundo? A Portadora de Cristo. Nós precisamos mostrá-la ao mundo... A Mãe e Rainha Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt, quer ser para esta terra o que Schoenstatt é para o mundo. 



Quer educar os povos a partir daqui, quer restituí-los a Cristo, abri-los para Deus... A Mãe de 

Deus quer utilizar-nos como instrumentos. ” 

 

Efetivamente, o Pai e Fundador semeou em terra fértil. Abraçamos a missão que ele nos 

confiou e heróis de Schoenstatt vieram como resposta. João Pozzobom, o maior deles. Sim, Pai! 

Brasil Tabor: tua herança, nossa missão.  

 

Tomás e Flávia Santos 

V Curso da União de Famílias – Família Luz, Servos Fiéis do Pai! 

 


