
O 31 de maio de 1949: uma missão para os dias de hoje. 

Cada vez mais temos a certeza de que tudo aquilo que nosso pai e Fundador, o Pe. 

Kentenich, disse há vários anos, continua atual e se aplica perfeitamente nos dias de 

hoje. 

A missão proclamada por ele no dia 31 de maio de 1949 em Bellavista, no Chile é prova 

disso. Ao entregar a primeira parte da sua carta-resposta ao episcopado alemão, nosso 

fundador já alertava para o grande perigo do mecanicismo e suas consequências para 

todo o mundo. 

Ele se refere ao mecanicismo como um bacilo, uma doença da alma; que impede o ser 

humano de pensar e agir de modo orgânico, separando Deus do homem, fé e vida, 

trabalho e família, etc. O mecanicismo separa as relações humanas naturais e coloca o 

indivíduo como uma mera peça dentro de uma estrutura.  

Contra esse bacilo, o Pe. Kentenich convoca toda a família de Schoenstatt a assumir 

uma luta, uma cruzada como ele mesmo diz, pelo modo de amar, pensar e viver 

orgânicos, onde o foco é o ser humano integral e harmônico em todas as suas relações.  

Em suas palavras, podemos ver isso:  

“...o motivo que hoje à tarde nos reúne chama a atenção para o fato de Deus nos ter 

confiado uma grande tarefa para todo o mundo, e especialmente para a Europa e 

para o Ocidente. De que tarefa se trata? Trata-se de desmascarar e curar a raiz, o 

bacilo da doença de que sofre a alma ocidental: o pensar mecanicista (Pe. J. 

Kentenich apud Niehaus, p. 8, 1995)” 

Dar o que o Pe. Kentenich mesmo chamou de “Salto mortal na fé”, só foi possível 

graças a sua enorme confiança no atuar da Mãe de Deus e da Divina Providência. Tanto 

é, que esse marco na história de Schoenstatt é conhecido como “ Estar na força Divina”. 

Vemos que a missão do 31.05.49 é um imperativo para nosso tempo. Facilmente 

encontramos exemplos do mal que o mecanicismo, o relativismo, as relações pessoais 

superficiais, estão causando no mundo.  

Cabe a cada um de nós assumirmos essa cruzada e lutar contra todos esses perigos. 

Como famílias da União de Famílias, nosso atuar tem que ser o mais eficaz possível, em 

nossos lares, com nossos filhos, com as outras famílias que convivemos. Temos que ser 

resposta para o mundo. 

 

Perguntas para reflexão: 

1) Consigo no dia a dia ter um modo de vida, de pensar e amar orgânicos? 

2) Quais são os pontos em que ainda não consegui vencer o mecanicismo? 

3) Como posso cultivar um modo de vida orgânico com minha família? 
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