Missa de Inscriptio
e Consagração Perpétua à União de Famílias.
(Agradecimento do XIX Curso)

Neste dia onde o céu toca a terra, não poderíamos deixar de fazer alguns agradecimentos.
Como o tempo passa…
Doze anos se passaram da nossa primeira reunião em março de 2009. Iniciamos em 18 casais,
mas logo ficamos em 15.
Em 2012 duas famílias e agora em 2021 mais duas optaram por outras praias, porém todas
ficarão para sempre em nossas vidas.
Seguimos agora em 11 casais que formam uma grande família composta por 22 irmãos, 27
filhos e 01 netinha.
Sempre fomos considerados um GRANDE curso, pelo número de famílias, e hoje percebemos
que não somente por isso, mas pela força que adquirimos nestes anos, a unidade de corações
que foi sendo construída e a solidariedade de destinos que estamos conquistando.
Em nossa caminhada percorremos em meio a provações, medos, perdas, caminhos que muitas
vezes nos levaram a compreender o sentido de pertença à familia de Schoenstatt,
porém também percorremos os caminhos de graças, alegrias, conquistas… Quantos
testemunhos, quanto um fortaleceu ao outro em todos estes anos. Quantos pedidos, orações e
quanta gratidão!
Agradecemos a toda família de Schoenstatt, que fez parte desta caminhada, e que nos
incentivaram, orientaram e estiveram unidos a nós, mesmo que de forma breve.
Agradecemos todas as mensagens recebidas nestes últimos dias, por whatsapp, email e todas
as orações a nós dedicadas … agradecemos a cada um.
Ao Pe. Carlos Shimura pela linda e inesquecível celebração e por nos acompanhar em tantos
momentos,
Ao Fernando Henrique Rodrigues pelas lindas canções neste momento tão importante, e as
quais ficarão eternizadas em nossos corações (rezamos por sua vocação),
À Ir. M. Sara Amaral pelo cuidado com a Capela e o Santuário, e nos detalhes para a
celebração,
À Ir. M. Marcia Silva e ao Rogério Chimentão pela transmissão, e por tornar possível o que a
distância e a pandemia não permitiram.
À Terumi Sakai por eternizar este momento através de seu registro e seu olhar,
E a cada um que presencialmente, virtualmente ou espiritualmente nos acompanha neste
momento.

Aos irmãos que não caminham mais conosco, mas que estarão presentes, dia após dia, em
nossas orações e eternos em nossos corações.
Aos padrinhos de Santuário-lar que colaboraram na conquista deste presente imensurável, e
também a cada afilhado que nos permitiu fazer parte deste momento tão importante na vida
de cada schoenstattiano.
Aqueles que nos presentearam com seus dons em nossa formação e nos motivaram com seu
testemunho de vida.

A acolhida, o carinho e o exemplo do casal Olindo e Marilene Toaldo, pelo cuidado com cada
um, que nos fez sentirmos únicos e especiais.
À Ir. Isabel Machado que nos acompanhou no início da caminhada, que nos mostrou a alegria
de pertencer à Schoenstatt, e agora, após estes anos, no momento em que o curso percorria
este caminho rumo à Inscriptio, nos presenteou com uma inesquecível vivência em que fomos
levados espiritualmente ao Santuário Original e nele entregamos nossos medos e nossos
anseios.
À Ir. Fernanda Balan que nos acompanhou durante muitos anos e que nos ensinou tanto em
cada uma de suas palestras e com sua experiência de vida.
À Ir. Patrícia Lemes nossa assessora, que nos conduziu na coroação de nossa Rainha, que
fortaleceu em cada um de nós a vinculação ao nosso Pai e Fundador, e que tantas vezes nos
emocionou com lindas histórias e vivências.
Ao casal Gines e Bernardete Ponce que nos estimularam com seu exemplo de fidelidade e
confiança e que sempre nos concedem a alegria do acolhimento através do sorriso
permanente.
À toda comunidade da União de Famílias que em tantos momentos, mesmo distantes
fisicamente, se fizeram presentes na vida de cada um de nós.
Ao Wagner e Maria Clara Kreling pela dedicação na condução de nossa região com tanto zelo.
Ao Thomás e Flávia Santos que nos admitiram na comunidade na 1ª Consagração e ao Rômulo
e Márcia Romanato que nos recebem agora na Consagração Perpétua e pelo empenho na
condução de nossa Comunidade.
Ao Laércio e Maria Helena Guariente que nos acompanharam desde os primeiros passos,
agradecemos todo amor, dedicação, por tantos ensinamentos e por todas as vezes que nos
receberam no “confessionário”, enfim, por terem sido “pais” desta grande família que é o XIXº
Curso.
Ao Aron e Regina Petrucci que nos acompanharam neste período decisivo de discernimento
vocacional, onde precisamos tanto de direção, agradecemos por nos conduzirem de modo tão
especial. Pelo exemplo de sinceridade, maturidade, amor e humildade. Por serem para nós um
farol em meio à noite escura e as tempestades, e por nos ajudaram a amadurecer e evoluir.
Aos nossos filhos e familiares que nos apoiaram, nos incentivaram e que, tantas vezes
compreenderam nossos sacrifícios, incluindo atrasos e até ausências em comemorações de
família para estar aqui.
Agradecemos a todos os sacerdotes e Irmãs de Maria, por cada ensinamento e direção
espiritual pela qual nos permitiram passar.
Em especial, agradecemos ao nosso amado Pe. Ottomar Pedro Schneider que foi para nós um
pastor, um pai, o reflexo de nosso Pai e Fundador e um transparente de Deus Pai... não temos
dúvidas de que do Sião Eterno ele intercede por cada um de nós.
Somos gratos a todo ensinamento deixado por nosso Pai e Fundador e por sua intercessão
junto à Deus Pai em inúmeros pedidos atendidos nestes anos, e principalmente por seu
exemplo de confiança, fidelidade e filialidade aos quais nos comprometemos a tentar nos
espelhar.
Gratidão à Mãe Três Vezes Admirável que nos presenteia dia após dia com Suas delicadezas,
por todas as graças e por tantas vezes que nos sentimos abrigados sob Seu olhar maternal.
Gratidão ao Espírito Santo que, bondosamente, revelou cada um de nossos ideais para o qual
fomos criados e por iluminar nosso caminho vocacional.

Gratidão à Cristo que é para todos nós o maior exemplo de amor pelos irmãos, a referência de
amor sacrifical, aquEle pelo qual somos chamados a viver a santidade do dia a dia e a base do
ideal de comunidade que nos move...
“Caritas Christi, urget nos!” (O amor à Cristo nos impulsiona!”)
E enfim, agradecemos ao bom Deus que tem o leme nas mãos e em cujo amor estamos
abrigados, e que sem Sua condução e Seu amor paternal jamais seria possível chegar até
aqui.

Hoje com o coração repleto de gratidão,
o XIXº Curso dá mais um passo rumo à águas mais profundas.

Mors Sola! Ficamos nisto!

Londrina, 17 de julho de 2021.
Cleber e Marilsa Lima

