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Local: 
Igreja da Adoração, Monte Schoenstatt, Capela do Fundador 
 
Moderação: 
Srª Theresia Strunk, Deutschland 
Sr. Diego Álvarez-Cienfuegos Rico, Spanien/ Deutschland 
 
Direção musical: 
Coro Schoenstatt Internacional 2018 
Regente: Ir. M. Tabea Platzer 
 
Transmissão: 
Schoenstatt-tv 
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16 horas 
MOTIVAÇÃO DOS PEREGRINOS 

 
 
CANTO   Coro / todos 
Here I am Lord (Aqui estou, Senhor) 

T + M: Schutte, Daniel 
© 1981 Oregon CatholicPress Publication, Portland 

Small Stone Media Germany GmbH 
1. I, the Lord of sea and sky, I have heardmy people cry. 
All whodwell in dark and sin. My hand willsave. I, who made 
the stars of night, I willmaketheirdarknessbright. 
Whowillbearmy light to them? Whomshall I send?  
 
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heardyoucalling in the night. 
I will go, Lord, if you lead me. 
I willholdyour people in myheart.  
 
2. I, the Lord of snow and rain, I have borne mypeople’spain.I 
have wept for love of them. Theyturnaway. I will break 
theirhearts of stone, givethemhearts for love alone. I 
willspeakmywords to them. Whomshall I send?  
 
3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and 
lame. I will set a feast for them. My hand willsave. Finest 
bread I will provide til their hearts be satisfied. I will give my 
life to them. Whomshall I send? 
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EM 15 DE SETEMBRO DE 1968 
Querida Família de Schoenstatt, queridos peregrinos, 
chegamos ao auge do Ano Kentenich. Antes de iniciar nossa 
Celebração, recordemos o que aconteceu há 50 anos: 
 
Em junho de 1968, foi inaugurada a Igreja da Adoração, prometida 
pela Família de Schoenstatt à Mãe de Deus pela proteção do lugar 
Schoenstatt durante a Segunda Guerra Mundial. Embora esta 
igreja fosse uma dádiva à Mãe de Deus, o Pe. Kentenich queria que 
fosse dedicada à Santíssima Trindade e fosse uma igreja de 
adoração, pois, a especificidade da nossa Aliança de Amor é levar-
nos à adoração da Santíssima Trindade. Naquela ocasião, nosso 
Fundador expressou que a este acontecimento estava associada 
uma nova irrupção da graça para Schoenstatt. Ele o sentia, porém, 
não imaginava como seria. 
 
A irrupção da graça realizou-se de uma maneira como ninguém a 
teria esperado: em 15 de setembro de 1968, nesta igreja, o Padre 
Kentenich foi chamado para a eternidade. 

 
15 de setembro era um domingo e festa das Sete Dores de Maria. 
Padre Kentenich celebrou pela primeira vez a santa Missa na Igreja 
da Adoração, com uma Província de Irmãs que comemorava uma 
festa especial. Após a santa Missa, na sacristia, ao tirar os 
paramentos litúrgicos, Padre Kentenich faleceu repentinamente, 
devido a uma insuficiência cardíaca. 
 
Uma singular coincidência, como um selo dos céus em sua vida: 
ele morre na igreja que lhe é tão simbólica, num domingo e num 
dia de Nossa Senhora no qual se lê o Evangelho do Testamento de 
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Jesus: “Mulher, eis o teu filho! – filho, eis a tua mãe!” (cf. Jo, 19,26s). 
Contemplemos por uns instantes este significativo momento: 
 
 
ÄFILME: Regresso ao lar e sepultamento 
 
CAPELA DO FUNDADOR E PADRE KENTENICH  
Desde então, Schoenstatt tem dois pontos de atração para as 
pessoas do mundo inteiro: o Santuário Original, como lugar da 
fundação, e a Igreja da Adoração, como lugar da volta do Fundador 
ao lar eterno e do seu último repouso. O que começou no 
pequeno Santuário no Vale, em 1914, foi confirmado pela morte 
de nosso Fundador aqui na Igreja da Adoração. 
 
Milhares de pessoas, da Alemanha e de outros países, vêm a este 
lugar para confiar ao Padre Kentenich seus pedidos bem como 
agradecer por seu auxílio. Algumas pessoas aproveitam até 
mesmo as poucas horas de uma escala no aeroporto de Frankfurt 
para vir de taxi e assim, ao menos uma vez na vida, estar no 
Santuário Original e junto ao sepulcro do Fundador.  
Experimentamos que de um novo modo – mas da mesma forma – 
o Padre Kentenich está presente, como quando vivia... 
 
 
VITRAL DE PENTECOSTÉS  
Por ocasião do 50º aniversário da morte de nosso Fundador, a 
pequena janela da capela do fundador foi redesenhada com um 
tema pentecostal. 
 
Nesta hora pedimos o mesmo Espírito que preencheu o coração 
do Padre Kentenic para o futuro Schoenstatt. 



CELEBRAÇÃO INTERNACIONAL  I  15 de setembro de 2018 
 

 

 
 

6 

A artista é Maria Kiess de Munique.  
 
ÄFILME: MARIA KIESS 
Meu nome é Maria Kiess, moro com minha família em Freising, 
perto de Munique. Em minha carreira artística lidei com gravura, 
com desenho, com pintura, mas também com pintura de parede e 
com projetos de vidro. Meu marido e eu somos membros do 
Movimento de Schoenstatt há mais de 40 anos e pertencemos à 
União de Famílias de Schoenstatt. O motivo para a incumbência  
deste trabalho é o quinquagésimo aniversário de morte de nosso 
Pai e Fundador em 15 de setembro de 1968, e se deseja 50 anos 
depois deste acontecimento especial também um sinal 
especial.Deveria ser um sinal de que, como no Pentecostes, deve 
haver uma nova saída, uma nova dinâmica, uma nova força. E se 
pensou nesta pequena na Capela do Fundador, como um sinal  da 
força mas  também de esperança. Uma janela precisa sempre de 
uma luz que atravessa, é a luz que vem de fora. Até agora vocêse 
poderia olhar de dentro para fora, agora se olha para fora pelo 
círculo para fora e ao mesmo tempo, e, um olhar para dentro, que 
transmite uma mensagem específica. A mensagem desta janela é 
que se pode olhar e seguir o caminho futuro  com esperança. Seria 
bom se os espectadores desta janela, após a visita ao fundador, 
pudessem levar para casa essa alegria, essa esperança. 
 
ENTREVISTA 
com o Padre Eduardo Aguirre, Postulador no Processo de 
beatificação  
 
Uma intenção que nos move em um dia como o de hoje é a 
beatificação do Padre Kentenich. 
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Pe. Eduardo Aguirre, o senhor vem do Chile e foi Diretor do 
Movimento por muitos anos no Chile e também no Perú. 
E já por dois anos o senhor é Postulador um postulador no 
processo de beatificação de nosso Fundador. 
O senhor escreveu recentemente algumas notas sobre o 
andamento do processo, que agora podem ser encontradas em 
nosso livro comemorativo e nos sites do Movimento. 
 
CANTO Coro / Todos 
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Moderação  
Querida Família de Schoenstatt, reunimo-nos junto ao sepulcro do 
Pe. Kentenich. Em todos os continentes, há muitas pessoas 
reunidas nos lugares de encontro com o Pe. Kentenich. Outras 
estão inaugurando em seus Centros uma estátua do Pe. Kentenich, 
e outras inúmeras se encontram em suas casas, em seus 
santuários-lares. Num momento de silêncio, nesta Celebração, 
queremos entrar em sintonia com todos. 

 
Uma orientação para os que estão na Igreja da Adoração: na 
primeira parte da Celebração, permaneçam sentados. Assim todos 
podem ver bem a imagem e acompanhar pela tela. A segunda 
parte será transmitida da Capela do Fundador. 
 
TOQUE DOS SINOS DA IGREJA DA ADORAÇÃO 
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16h 30min 
CELEBRAÇÃO 

Igreja da Adoração 
 
 
ABERTURA 
 
Querida Família de Schoenstatt, 
saudamos cordialmente a todos que participam desta Solenidade, 
aqui na Igreja da Adoração e em muitas partes do mundo! 
Chegou a culminância do Ano Kentenich: 
No dia e no lugar em que nosso Pai e Fundador, Padre José 
Kentenich, há 50 anos foi chamado para a eternidade, estamos 
reunidos como sua Família. 
 
Queremos mergulhar na graça desta hora, 
queremos reentrar no carisma que nosso Fundador nos deu e 
deixar-nos enviar novamente. 
 
Aqui, em nossa Igreja da Adoração, estamos unidos também com 
todos os membros de nossa Família espiritual que já se encontram 
na eternidade. Com eles, com Schoenstatt no céu e na terra, 
agradecemos à Santíssima Trindade por nos ter dado nosso Pai e 
Fundador. 
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I GRATIDÃO POR NOSSO PAI E FUNDADOR 
 
CANTO Coro / Todos 
Wir preisen dich Gott, unser Vater  
(Deus, nosso Pai, nós te louvamos) 

1. Wir preisen dich, Gott unser Vater, 
du bleibst deinem Volke nah.    
Du sendest zu uns Propheten, 
zu künden: Gott ist da.   –    
Sie sind ein brennender Dornbusch, 
den du entzündet hast.   
 

Deus, nosso Pai, nós te louvamos, permaneces próximo do teu 
povo. Tu nos envias profetas para anunciar: Deus está aqui. Eles 
são uma sarça ardente que acendeste. 
 
ORAÇÃO  
Deus, nosso Pai, 
Agradecemos-te pela sarça ardente que é nosso Pai e Fundador! 
Nele brilha o teu fogo, 
ele irradia o ardor do teu amor, 
por meio dele tu te comunicas ao nosso tempo. 
 
CANTO   Coro / Todos 
2. Sie rufen, vom Geiste ergriffen,  dein forderndes Wort 

hinaus,  und fragen nicht, ob dein Wille   die eignen Pläne 
kreuzt.  Sie werfen Feuer zur Erde, es reinigt und verbrennt.    

 
Tomados pelo Espírito, eles clamam tua palavra desafiadora e não 
pergunta se a tua vontade cruza com os próprios planos.  
Eles trazem à terra um fogo que queima e purifica. 
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Ä Filme  
PALAVRAS DO PADRE JOSÉ KENTENICH 
 “‘Nós te agradecemos todos os dons que tão prodigiosamente 
recebemos’, mas, acima de tudo, ‘porque escolheste Schoenstatt 
onde Cristo nasce novamente’. Que significa o novo nascimento de 
Cristo a partir dos Santuários? Estas palavras não deves ser 
interpretadas como algo geral, como se a Mãe de Deus desse de 
novo à luz ou se Cristo tivesse de nascer de novo em nós; trata-se 
aqui de um novo nascimento no sentido da nova Igreja, da Igreja 
na novíssima margem dos tempos. [...] ‘Porque escolheste 
Schoenstatt onde Cristo nasce novamente ...’, portanto, nascer 
novamente na maneira como o bom Deus quer formar e deixar 
que seja formado o novo homem, o novo homem e a nova 
comunidade humana para amanhã e depois de amanhã.” (OW 
{Semana de Outubro} 1967, 2ª palestra) 
 
ORAÇÃO  
Senhor Jesus Cristo,  
agradecemos-te por teres chamado nosso Pai e Fundador 
para tornar-te vivenciável para as pessoas de hoje, 
para gravar a tua imagem em seus corações.  
Com Paulo, ele pode dizer: “Sede meus imitadores, como eu 
mesmo o sou de Cristo” (1 Cor 11,1). 
 
CANTO   Coro / Todos 

3. In ihnen willst neu du begründen den Bund, den uns Christus 
gab. So lehren sie uns verstehen, du bist ein „Gott mit uns“.    
Auf neuen Wegen wir finden zu dir, dem Vater, heim.    

 
No novo caminho rumo ao lar, encontramos a ti, o Pai. 
Neles queres fundamentar de novo, a aliança que Deus nos deu. 
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Assim eles nos ensinam a entender: Tu és “Deus conosco”. 
 
- 5 taças de fogo (para os 5 continentes) estão no presbitério. 

Um jovem traz fogo da Capela do Fundador, dois outros 
jovens acendem uma vela nesse fogo e com ele acendem o 
fogo nas taças.  

 
ORAÇÃO  
Deus, Espírito Santo, 
és tu quem, especialmente em tempos de mudanças, conduzes a 
Igreja ao novo caminho, 
para que ela seja no mundo “sinal e instrumento” (LG1) da tua 
graça. Também hoje concedes uma diversidade de carismas, 
a fim de que a semente do Evangelho seja lançada em todas as 
culturas. O fogo que ardia no coração de nosso Pai e Fundador se 
multiplicou em nossos corações, espalhou-se por todos os 
continentes. No sinal destas taças de fogo, que foram acesas na luz 
da Capela do Fundador, agradecemos pela abundância de carismas 
que nos foram dados por nosso Fundador. 

 
CANTO   Coro / Todos 

4. Du hast uns Maria gegebenwo sie ist, da wirkt dein Geist.     
Sie lehrt uns, den Bund zu leben,   erfüllt von seiner KraftLass 
uns im Bündnis der Liebe für dich verfügbar sein.    

 
Tu nos deste Maria, onde ela está aí age o teu Espírito. Ela nos 
ensina a viver a Aliança, nos torna plenos de sua força. Na Aliança 
de Amor, faze-nos disponíveis para ti. 
 
- O “rolo da aliança” de 2014 é levado até a Imagem da MTA 
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ORAÇÃO  
Mãe de Deus, Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt! 
Agradecemos-te que em nosso Pai e Fundador 
escolheste-nos na Aliança de Amor. 
Trazemos-te o Rolo da Aliança 
que te presenteamos no Santuário Original em 18 de outubro de 
2014 e te pedimos: 
na Aliança de Amor contigo e com nosso Pai, 
concede-nos hoje, nesta hora, um novo início, no Espírito Santo! 
 
 
 
II PEDIDO POR UM NOVO INÍCIO, NO ESPÍRITO SANTO 
 
A volta de nosso Fundador ao lar eterno – um pentecostes. 
Padre Alex Menningen, um discípulo desde o início, 
pouco depois da morte do nosso Fundador, assim escreve: 
 
 “Trata-se [...] da efusão do Espírito Santo, à qual ele (nosso Pai) 
repetidas vezes se referiu, com as palavras: irrupção do divino. A 
irrupção do divino passa pela Família como um pentecostes. 
E neste pentecostes dá-se um renovado início. 
Sua volta ao lar eterno não é um fim, 
mas um início, no Espírito Santo.” (P. Menningen, 17.10.1968) 
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O NOVO INÍCIO EM PENTECOSTES 
 
LEITURA DO EVANGELHO 
Leitor(a)  
 
“Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio de céu um ruído como 
o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa 
onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de 
fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E 
todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em 
outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem.” 
(Atos 2,1-5) 
 
ENCENAÇÃO 

 
 “Línguas como de fogo – pousaram sobre cada um deles”  

Espírito do Fundador no próprio coração  
 
 “Cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma” 

Schoenstatt hoje em todas as culturas 
 
Coro  
Liebesbündnis, Covenant of love, allianca de amor… Aliança de 
Amor 
 
Ä Sequência do filme: “Fogo” 
 
CANTO   Coro / Todos 

T: Joaquin Allende; M: José Marín 
© Joaquin Allende, José Marín; Schoenstatt 
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Fuego de su fuego (al P. José Kentenich) 
Fogo do seu fogo 

1. Fuego que las brasas retuvieron, por decenios de silencio. 
Hasta que el soplo del espíritu te alzó en uvas rojas. Profeta 
en la más oscura noche. Profeta en el cruce de caminos eres 
luz, reflejo del sol. 
Fuego de su fuego, alma de su alma, eres grito y voz en la 
tempestad, eres fuego que nos lleva al sol. 

 
2. Fuego que se oculta pero brilla en el rincón de la lágrima. 
Fuego de incansables caminantes que hacedías las tinieblas. 
Fuego, que llega hasta el alma en la sangre de aquellos que 
te aceptan y nos urge al mundo encender. 

 
TESTEMUNHOS 
 
 “Fogo do seu fogo, ... tu és o fogo que leva ao sol”, 
assim dizemos a nosso Pai e Fundador. 
Ser chamado para a sua Família significa: 
sentir a faísca 
acendendo dentro de nós e experimentar: é isto o que ele me dá! 
 
 
Junto de nosso Fundador, muitas pessoas experimentaram que no 
encontro com ele em seus corações começou a arder o fogo do 
carisma. Este conduziu ao caminho da santidade, que sempre de 
novo queremos seguir e ao qual o Papa Francisco nos incentiva em 
sua Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate”. 
 



CELEBRAÇÃO INTERNACIONAL  I  15 de setembro de 2018 
 

 

 
 

16 

Algumas pessoas de nossa Família internacional dão testemunho 
do que o carisma de nosso Pai despertou nelas e o que se 
desenvolveu a partir de então. 
 
3 testemunhos – internacional  
O que me fascina no Padre Kentenich e o que ele me inspira 
 
Ehepaar Dabóczi, Budapest/ Ungarn 
Dr. Tamás Dabóczi, Elektroingenieur, Lehrstuhlleiter an der TU 
Budapest Biborka Dabóczi, Chemieingenieurin, Expertin-
Qualitätssicherung im Pharmaunternehmen 
6 Kinder. Ehepaar Dabóczi gehört seit Oktober 2017 zum 
Bewegungsleitungsteam der ungarischen Schönstattbewegung. Sie 
sind verantwortlich für den Bereich von Weiterbildungen in der 
Familienbewegung. 
 
Ir. M. Silvia Regina Formagio, Atibaia/ Brasil  
Superior da província 
 
Andreas Becker, Diözese Trier/ Deutschland 
Schönstatt-Mannesjugend, Student der Politikwissenschaft und 
Theologie 
 
 
SÚPLICA AO ESPÍRITO SANTO 
 
Espírito Santo! Atende o anseio de nossos corações! 
Vem a nós, agora. Concede-nos uma renovada irrupção do divino 
que passe por nossa Família internacional como um pentecostes! 
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CANTO   Coro / Todos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante o canto, os membros da Presidência Geral se dirigem à 

Capela do Fundador.  
Com os jovens de diversos países, rezam a parte que segue. 
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CAPELA DO FUNDADOR 
 
III COLOCAMO-NOS NOVAMENTE AO DISPOR  

DE NOSSO PAI E FUNDADOR  
 
Padre Catoggio 
Querido Pai e Fundador, 
reunimo-nos em torno de ti, com tua Família internacional. 
50 anos após a tua volta ao lar eterno, encontramo-nos no limiar 
de uma nova época. 
 
Ernest M. Kanzler, Schönstatt-Institut Marienbrüder 
Dr. Christian Löhr, Schönstatt-Institut Diözesanpriester 
Experimentamos simultaneamente diversas realidades: 
crescimento e florescência de nosso Movimento em diversos 
países – 
mas também em alguns lugares, a diminuição de vocações, que 
gera dolorosas mudanças e restringe nossa eficácia. 
 
Surgem novos Santuários – 
enquanto em torno de outros Santuários a vida regride e os 
Centros de Schoenstatt lutam por sua existência. 
 
Vivenciamos a novidade e a força de nossa espiritualidade e de 
nossa pedagogia justamente para este tempo –  
no entanto, ainda podem contribuir muito pouco para a Igreja e a 
sociedade. 
 
Somos gratos pela vida de santidade de tantos membros do nosso 
Movimento – 
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e nos deparamos com o constante desafio de não ficarmos na 
superfície, num turbilhão de mudanças.   
 
Leitor  
Uma situação decisiva! 
Uma oferta divina! 
Uma hora do Espírito Santo! 
 
Todos   
Pai e Fundador, 
permanece presente e atuante em tua Família! 
Conduze-nos, 
renova-nos, 
abençoa-nos para o nosso caminho rumo ao futuro! 
 
Leitor   
Neste dia,  
neste lugar, 
onde, por tua volta ao lar eterno, o céu tocou a terra,  
nós te pedimos: 
 
Todos   
Acende novamente em nós o fogo da tua missão! 
  
Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund  
Acende o fogo da tua fé heroica, da tua esperança e do teu amor! 
 
Todos   
Acende em nós o fogo da fidelidade a ti e a Schoenstatt! 
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Leitor 
“Nós – não eu. Neste sentido nada farei, absolutamente nada, sem 
vosso pleno consentimento.” (J.K., 27.10.1912, Documento de Pré-
Fundação) 
 
Precisas de nós: 
de cada um, pessoalmente, com sua originalidade, 
de cada comunidade – 
como testemunhas da Aliança de Amor, 
como cocriadores, estrategistas, pessoas de visão, orantes... 
como pessoas que trilham o caminho da santidade, 
como cofundadores de Schoenstatt do futuro. 
 
Todos 
Nós nos colocamos mais uma vez ao teu dispor e ao dispor da tua 
missão! 
 
Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund  
Nosso caminho se une ao teu caminho no seguimento de Cristo. 
As instruções de Jesus a seus discípulos são um imperativo para 
“Schoenstatt em saída”: 
 
CANTO  “Permanecei em mim, como eu em vós.” (Jo 15,4). 
Dr. Bernd Biberger/ Ir. M. Aleja Slaughter,  
Schönstätter Marienschwestern 
Permanecer unidos a ti 
como teus filhos e filhas, 
fiéis à missão que Deus te confiou, 
 
saber profundamente o sentido de tuas palavras e indicações 
e aplicá-las criadoramente nas questões do tempo, 
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orientar-nos em tua doação na Aliança de Amor,  
 
inspirados por ti, seguir o caminho ao futuro, para que teu carisma 
se torne fecundo. 
 
Leitor  
“Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito!” (2 Rs 2,9). 
 
Padre Catoggio 
Pai e Fundador, fica no meio de nós! Dá-nos de teu fogo, de teu 
espírito de Fundador! 
 
Todos   
Nós vamos contigo – permanecemos fiéis a ti! 
 
CANTO   Estrofes - solo / Refrão - todos 
Tu Alianza – nuestra misión (espanhol, 4ª estrofe) 

T: Cecilia Carrére; M: María Paz Viñas 
©Schoenstatt 

Padre y profeta, elegido por Dios  
seguimos tu camino 
por las tormentas y sombras de hoy,  
mar adentro en tu corazón.  
Padre de pueblos, llevamos tu luz,  
vida nueva en la Alianza de Amor.  
Vamos contigo, Padre, nuestra misión. 
Tu Alianza nuestra misión.  
Somos tu familia, Padre nuestra misión, 
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión. 
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CANTO  “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” (Jo 15,12). 
 
P. Alejandro Martínez/ Irmgard Claßen, Frauen von Schönstatt  
Teu Schoenstatt: 
um diversificado e criador Nós – de Ramos, culturas, gerações, 
 

unidos na dinâmica do amor, repleto do espírito de liberdade e 
responsabilidade pela Obra comum. 
 

Nós nos valorizamos uns aos outros. 
Nós precisamos uns dos outros: 
 

Família do Pai. Igreja no pequeno. Jardim de Maria. 
 
Leitor 
“Tomarei do Espírito que está em ti e o porei neles.” (Nm 11,17). 
 
Pater Catoggio 
Pai e Fundador, 
cuida que tua Obra alcance a unidade na diversidade, 
a alegria de uns com os outros e a autêntica solidariedade mútua – 
como semente de uma viva cultura da Aliança, que renova a Igreja 
e a época. 
 
Todos   
Vamos contigo – Cor unum in Patre! 
 

Padre Catoggio 
Como na saudação da paz – demo-nos mutuamente as mãos como 
sinal de nossa união, de nossa solidariedade e disponibilidade 
mútua, na Aliança de Amor; e, como desejo e pedido, digamos uns 
aos outros: Cor unum in Patre (um coração no Pai)! 
Todos  Saudação “Cor unum in Patre” 
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CANTO   Coro / Todos 
 
Tu Alianza – nuestra misió, (alemão, 4ª estrofe) 

T deutsch : M. NuritStosiek 
Du hast uns unseren Gründer geschenkt,  
als „Vater der Völker“.  
Das Licht seiner Sendung brennt weiter in uns, 
Gibt Klarheit, zeigt uns den Weg.  
Lass immer „Cor unum in Patre“ uns sein! 
Wir danken für Schönstatt. Wir bleiben treu! 
Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt, zündet 
Feuer: Dein Bündnis – unsere Mission. 

 
CANTO  
“Eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e 
para que o vosso fruto permaneça.” (Jo 15,16). 
 
Dr. Tamás Dabóczi, Biborka Dabóczi  
O conteúdo da tua vida, teu mais profundo ardor: “Dilexit 
ecclesiam” (Ele amou a Igreja). 
 
Em todos os desafios atuais – sempre pensar e sentir com a Igreja.  
Com fogo missionário, levar a Aliança de Amor, como caminho e 
esperança, ao coração da Igreja e de todos os homens e mulheres 
– até as periferias. 
 
Para uma nova cultura, uma abrangente cultura da Aliança de 
Amor. 
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Padre Catoggio 
 Pai e Fundador,tu nos chamas a continuar a tua missão: “Ite, 
incendite mundum!”  
 
Todos 
Vamos contigo – em teu “Dilexit ecclesiam”! 
 
 
BENDICIÓN DEL VITRAL DE PENTECOSTÉS 
Padre Heinrich Walter, Instância de Coordinação Internacional 
O novo vitral de Pentecostes nos fala daquilo que anelamos nesta 
hora para o futuro de Schoenstatt: 
Há de surgir um mundo novo, no qual, na força do carisma 
acendamos fogo em todos os continentes, cada um de modo 
original e unidos na Aliança de Amor. 
Benzemos este vitral, esta obra de arte. 
 
Deus da vida e da história: 
Tua luz ilumina e impulsiona o andar no tempo. 
Abençoa este vitral. Para que a fortaleça em muitas pessoas o fogo 
da fé, E que cheias de esperança e confiança absoluta, segundo o 
exemplo do Pe. José Kentenich caminhaem rumo ao furuto. 
se encaminen hacia el futuro. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
 
Padre Catoggio 
Querido Pai, nesta hora, convidas a cada um de nós: 
Vem, pega do meu fogo! 
 
- o fogo da taça de fogo da Capela do Fundador e das taças de 

fogo da Igreja da Adoração é distribuído para os participantes 
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CANTO   Coro / Todos 
Tu Alianza – nuestra misió, (inglês, 4ª estrofe) 

T englisch : M. Emily Kenkel 
God’s plan of love gave our father to us.  
Where he leads, we will follow.  
Through restless waves and the strongest of storms  
he will take us to the new shore.  
Let us bring his mission, his message to all,  
his light we carry into the world. 
We are your fam’ly – take us, send us anew. 
Your cov’nant, our mission – we go with you! 

 
Leitor 
“A Mãe de Deus presenteou-nos mutuamente. Queremos 
permanecer fiéis uns aos outros: um no outro, juntos, um para o 
outro no coração de Deus.” (J. Kentenich, 20.8.1947) 
 
Padre Catoggio 
Querido Pai e Fundador, “Desde a eternidade”, Deus viu a ti e a tua 
fundação “numa profunda Aliança de Amor”. Ela é a fonte da 
nossa fecundidade, o modo como o Espírito Santo atua em 
Schoenstatt. 
 

Um instante de silêncio 
 

Assim, renovamos a Aliança que selamos contigo como Família 
internacional, em 1999: 
 
Todos   
Pai, 
nosso coração no teu coração, 
nosso pensar no teu pensar, 
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nossa mão na tua mão, 
nossa vida na tua vida! 
Pai, tua missão é nossa missão! 
 
 
CANTO   Coro / Todos 
Gott, wir loben dich (Deus, nós te louvamos) 

© Elisabeth Neiser, Schönstatt 
Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum. Gott, wir preisen 
dich für deine großen Gaben. Für alles, was du uns im 
Liebesbündnis schenktest, danken wir dir, danken wir dir, 
danken, danken wir dir. Du, Gott, willst mit uns sprechen 
durch Menschen, die nahe dir sind. 
So riefst du auch unsern Vater, Prophet für unsere Zeit. 
Drum folgen wir ihm, zum Einsatz bereit, mit ihm wolln wir 
gehen auf unserm Weg zu dir. Gott, wir loben dich… 

 
- Durante o canto: a Presidência Geral volta para a Igreja da 

Adoração 
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IGREJA DA ADORAÇÃO 
 
IV SCHOENSTATT EM SAÍDA 
 
INTERPRETAÇÃO DESTA HORA / IMPULSO PARA O FUTURO 
Padre Juan Pablo Catoggio 
Presidente da Presidência Geral do Movimento Internacional de 
Schoenstatt 
 
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DO PADRE KENTENICH 
 
P.  Catoggio 

Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas 
fileiras dos santos reconhecidos pela Igreja.  

 
Todos 

Por sua intercessão, realiza sinais e milagres e atende-nos 
em nossas intenções. Em toda a parte, abre a porta para ele 
e sua missão, a fim de que possa conduzir muitas pessoas ao 
caminho da vida plena, ao caminho que leva a ti. Isto nós te 
pedimos, com Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três 
Vezes Admirável de Schoenstatt, por Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 

 
 
Palavras de conclusão 
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BÊNÇÃO  
Querida Família de Schoenstatt, 
pouco antes de nosso Pai e Fundador ser chamado para a 
eternidade, deste altar, ele deu sua bênção sacerdotal.  
Desde então, muitas pessoas, do mundo inteiro, 
experimentam esta bênção aqui, no encontro com ele na 
Capela do Fundador.  
Antes de partir, peçamos sua bênção para nós e para todos 
os que, no vasto mundo, acompanham a transmissão desta 
Celebração.  

 
 
CANTO   Coro / Todos  
Bendito sejas sempre, ó Deus Trindade 

T: J. Kentenich M: Chr. Ertel 
©Schoenstatt 

1. Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 
für alles Große, das du uns erwiesen, 
dass Schönstatt du die Mutter hast geschenkt, 
durch sie in Christus tief uns eingesenkt. 
 
2. Our thanks to you; in Mary you are giving  
to every man the pattern for his living;  
she ist of all your creatures barring none, 

 the only jeweled mirror of your Son. 
 
3. Juntamos en elorbe jubilosos, 
los loores que arden por do quier gloriosos. 
Oh trino Dio, los traemos a tu altar 
En Cristo y en María sin cesar. Amen. 


