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Estimados amigos do Movimento de Schoenstatt,
um sincero agradecimento pelo vosso convite. Minha esposa e eu gostamos de estar com
vocês.
Nós olhamos nestes dias processos interessantes sobre como se desenvolvem livremente os
impulsos de uma fundação e como elas têm forças em si mesmas para, em seu
desenvolvimento, tornar-se aquilo que já estava presente desde o começo. É um processo
crescente nos Movimentos, mas também está ameaçado. Na minha visão interior é como
uma árvore. Cresce a partir de uma semente ou de uma maniva (pedaço do caule da planta)
e cresce, produz os seus frutos. Os movimentos são organismos.
1. Minha origem: o Movimento ACM Munique
Gostaria de começar minhas reflexões com alguma fala sobre minha origem. Eu venho da
casa dos meus pais, de cultivo consciente da [fé] evangélica-luterana. Muitos dos meus
antepassados foram párocos evangélicos. Eu próprio me tornei pároco evangélico e
pertenço à Igreja Evangélica-Luterana da Bavária.
No entanto, minhas próprias experiências com a fé cristã e minha volta consciente a Jesus
Cristo está ligada ao Movimento ACM em Munique. CVJM é a abreviatura de Associação
Cristã de Jovens em alemão, YMCA, em inglês.
Eu pertenço desde os dez anos de idade à ACM de Munique. Nessa altura eu participava de
um grupo de jovens.
2. O início do Movimento ACM no século XIX
A ACM Munique tem hoje 130 anos. Ela foi fundada em 1886.
Os inícios do movimento ACM remontam a meados do século XIX, quando mais e mais
jovens adultos das zonas rurais chegaram às cidades. Os jovens cristãos viam a necessidade
interior e exterior em que se encontravam muitos destes jovens desenraizados. Grupos de
estudo bíblico e trabalho com jovens foram estabelecidos para lidar com a acomodação dos
jovens e outras questões sociais.
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Na Inglaterra foi Georg Williams (1821-1905) quem fundou a primeira ACM em Londres.1
Isso foi no dia 6 de junho de 1844, então este ano estamos celebrando 175 anos do
movimento ACM (YMCA ) em todo o mundo.
A ACM ou English YMCA é hoje um movimento mundial. AS ACM’s estão representadas em
mais de 120 países do mundo, cerca de 60 milhões de membros pertencem a este
movimento.
O nosso fundador, George Williams, veio para Londres aos 20 anos para assumir a função de
assistente comercial na Hitchcock & Rogers. Ele trabalha no comércio de tecidos. O dia-a-dia
em Londres é difícil para os jovens que vêm do campo para Londres. Uma semana de seis
dias com 13 a 16 horas de trabalho por dia não é raro. À noite, os muitos jovens são
amontoados em pequenos dormitórios, são afastados de suas famílias e entregues à própria
sorte. São muitos os que se desviam sem os seus laços sociais habituais, procuram uma
compensação no álcool e se encontram em dificuldades existenciais.
Em junho de 1844 aconteceu o que poderia ser chamado de sinal de partida do movimento
ACM: Um grupo de jovens em torno de George Williams se reúne na empresa Hitchcock &
Rogers para discutir o que poderia ser feito com as condições catastróficas de trabalho em
Londres e para os muitos jovens que têm pouca orientação em suas vidas. O resultado
destas consultas é a fundação da primeira “Young Men's Christian Association (YMCA)”, em
alemão: CVJM. Ao fundar esta associação, eles queriam unir os homens cristãos para
encontros espirituais comuns e torná-los conscientes de sua responsabilidade social. Uma
associação torna-se um movimento mundial George Williams e seus companheiros
encontram imitadores.
3. A base de Paris
Em 1855, 99 jovens de nove nações, que pertenciam a essas associações cristãs de jovens,
reuniram-se à margem da Exposição Mundial de Paris.
Apesar da diversidade de suas associações, elas tinham uma coisa em comum: Jesus Cristo
era de importância incomparável para elas em suas vidas e elas queriam que os jovens de
todo o mundo conhecessem Jesus Cristo e colocassem suas vidas sob sua influência.
Elas a colocaram em uma frase que até hoje ainda é fundamento, a declaração de missão da
ACM em todo o mundo. Chamamos esta frase de "Base de Paris". Lemos:
“As Associações Cristãs de Moços procuram unir aqueles que, considerando Jesus
Cristo como Seu Deus e Salvador, de acordo com as sagradas escrituras, desejam
em sua fé e em sua vida, serem discípulos Dele e trabalharem juntos para
estenderem entre os jovens, o reino de Seu Mestre”.
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Segundo Tilo Brenner, CVJM Allendorf, com base no livro „Die Größe des kleinen Anfangs. Eine Idee läuft um
die Welt“ von Siegfried Fischer; Disponível na Internet:
(https://cvjm.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=7004&u=0&g=0&t=1565183751&hash=646d8ad11
875c2b5f824d81a5ecabf98bf533bcd&file=fileadmin/cvjm/img/events/175_Jahre/George_Williams_und_die
_Geburtsstunde_des_CVJM.pdf
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As ACM’s surgiram como uma associação de juventude masculina. Hoje a afiliação está
aberta a todos: homens e mulheres, jovens (masculino / feminino), de todos os povos,
confissões de fé e níveis sociais formam a comunidade mundial da ACM.
4. Três carismas de fundação do Movimento ACM
Inicialmente existiam três carismas que estavam vivos no Movimento ACM
4.1 Evangelização
Abrir o caminho da fé para jovens. Trata-se de abrir o acesso de homens jovens, da jovem
geração, para a fé em Jesus Cristo. Todos os eventos, ações e programas devem levar e
testemunhar o amor de Cristo.
4.2 Ação social
O trabalho da juventude, o trabalho da ACM foi entendido como uma contribuição para uma
cidade e uma sociedade humanas. É a luta contra toda a degradação dos jovens, da geração
jovem.
O esporte é de grande importância para o trabalho dos jovens. Alguns jogadores da ACM,
com olhos radiantes, falam de basquetebol neste contexto. O basquetebol foi realmente
criado na ACM.
O aspecto social é muito eficaz. Muitas ACM's desempenham um papel importante em prol
da justiça social em suas cidades. Na Colômbia, em Bogotá, por exemplo, e em muitos outros
lugares.
No início do movimento ACM, em Londres, estava a luta contra o grande número de horas
de trabalho. E estas ações foram bem-sucedidas. E, para o tempo de lazer a mais que
resultou desta ação, foram estabelecidos programas educacionais para dar aos jovens a
educação espiritual e eclesial.
Um dos primeiros membros da ACM - ele tinha iniciado a reunião de 1855 em Paris, foi Henri
Dunant. Mais tarde, fundou a Cruz Vermelha.
4.3 Ecumenismo
Servir à unidade dos cristãos
Já em 1855 o Conselho Mundial escolheu o lema bíblico de João 17: "Que todos sejam um".
O movimento ecumênico do século XX, especialmente nos seus primórdios, está
intimamente ligado às pessoas da ACM.
John Mott, nascido em 1865, que pertencia à ACM na América. Lá estava em serviço a
tempo integral. Em 1910, ele presidiu a primeira conferência missionária mundial em
Edimburgo. Esta conferência missionária foi um importante impulso para o início do
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movimento ecumênico no século XX. O Conselho Mundial de Igrejas tomou a base de Paris
como modelo para formular sua base.
John Mott recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1946 por seu compromisso com o movimento
ecumênico e seu trabalho no ministério missionário internacional.
(Temos uma de nossas casas em Munique, que também abriga uma residência estudantil da
nossa ACM chamada "John-Mott-Haus".)
5. Diferentes feições da ACM
Após 175 anos, existem associações muito diversas da ACM em todo o mundo. Elas são
organicamente independentes desde o início. A ACM existe em mais de 120 países com
cerca de 60 milhões de membros. Como disse, existem ACM’s muito diferentes.
Em algumas áreas do movimento ACM, as raízes cristãs do nosso trabalho já não são muito
fortes e conscientes.
A ACM mundial é como a Europa, ambos esqueceram suas raízes cristãs, mas ainda vivem
dos frutos desta árvore. JJ
Algumas ACM’s se tornaram clubes esportivos bem organizados. Ou um bom engajamento
no trabalho social em prol das novas gerações.
Mas em outras áreas tem havido uma renovação espiritual da ACM nas últimas décadas.
Uma redescoberta das raízes cristãs do movimento ACM. Em diversos continentes existem
redes missionárias que focalizam o “C” na ACM.
Algumas ACM’s n Alemanha criaram nos últimos 50 anos comunidades de cooperação
vinculativa. Isso levou a renovações e novos começos da ACM.
Isto também aconteceu na minha ACM em Munique. Esse foi o impulso essencial na ACM de
Munique, que devemos a Helmut Nicklas entre outros. Ele e o seu amigo Wilhelm Bläsing
viram a base de Paris como um desafio a uma cooperação vinculativa. Assim nasceu uma
comunidade cristã de homens e mulheres na ACM, responsável por moldar e apoiar o
trabalho da ACM.
6. A fundação da ACM Munique
Quando a ACM de Munique foi fundada há 133 anos, foi escolhida a palavra fundadora:
"Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto: Jesus
Cristo.". (1 Cor 3:11) Esta é ainda uma palavra importante para A ACM em Munique hoje.
Com isso já mostro um processo essencial para o desenvolvimento e crescimento de uma
comunidade e movimento. Ela precisa de palavras que mostrem em si mesmas o impulso
fundador e o carisma fundador da comunidade e do movimento:

4

Na ACM de Munique esta palavra é da carta aos Coríntios: Ela mostra que estamos baseados
no Evangelho, em Jesus Cristo. Trata-se dele. Ele é a fundação. Com isso não se diz nada
sobre a configuração da ACM, esta pode ser diferente, ela também é adaptável - porque ela
se dirige à geração jovem. A base permanece, mas o projeto muda.
Um exemplo: Este ano, os jovens colaboradores da ACM de Munique experimentaram um
novo formato de lazer: Um tempo de lazer para os jovens que gostam de jogar jogos de
computador. Também aqui, o objetivo é aproximar o amor de Cristo dos jovens, mostrarlhes como utilizar os jogos de forma responsável e permitir uma verdadeira comunidade à
mesa.
A outra palavra que nos é dada é a base de Paris, que também é mencionada nos estatutos
que temos de nos dar como associação na Alemanha. Na base de Paris, estes são o carisma e
a vocação que temos. Tudo o que estruturamos, organizamos e fazemos tem o seu ponto de
partida nesta base.
Assim lemos na Base de Paris:
"O propósito da ACM é conectar... jovens..."
Conectar: é uma palavra crucial. Na ACM trata-se de uma aliança de pessoas que
"reconhecem Jesus Cristo como seu Deus e Salvador de acordo com as Escrituras Sagradas" assim a base.
Isto torna visível uma característica especial da ACM. Isto foi eficaz desde o início. Havia dois
tipos de membros. Uma afiliação para os participantes e uma para aqueles que são ativos na
associação. O princípio era: membro aberto - qualquer um pode ser membro, até mesmo
não-cristãos, mas há uma liderança cristã, os membros ativos são cristãos.
7. Um despertar: a comunidade cooperativa
Em 1967, uma comunidade de colaboradores e colaboradores se encontro na ACM
Munique, que se vinculam sempre por mais um ano para dar conta da atividade da ACM.
Muitos fazem isso há mais de 50 anos. Todos sabem que estão ligados à ACM e a esta
comunidade de colaboradores pelo resto de suas vidas; mas: não há voto que dure mais de
um ano. Isto propicia a liberdade. É o pré-requisito para a aliança.
No início da nossa comunidade de colaboradores havia muitas homilias e muitas reflexões
sobre a Ecclesia do Novo Testamento. Entendemos que podemos e devemos viver a Ecclesia
como uma comunidade de colaboradores. Um ensaio do teólogo Emil Brunner ocupou-nos
muitas vezes. O título do seu ensaio é: "A Ecclesia do Novo Testamento e a ACM". A
mensagem principal de Brunner é: As ACM’s são Igreja por natureza, ou elas não são ACM’s.
E elas são por natureza uma obra, ele chama isso instituição beneficente ou elas não são
ACM’s.
A comunidade de colaboradores que foi criada em Munique conte hoje com cerca de 700
membros.
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Todas as faixas etárias a partir dos 16 anos estão representadas. A mais idosa tem 93 anos. A
decisão básica há 50 anos foi: queremos nos dar espaço para viver a solidariedade uns com
os outros. Portanto, não há eventos abertos da ACM na segunda-feira à noite, mas há
reuniões dos colaboradores para preparação, intercâmbio, para estudo bíblico e oração.
8. Uma ordem secular e comunitária de servidores
Enquanto eu estava me preparando para hoje, perguntei a um dos corresponsáveis da ACM
de Munique como ele descreveria a ACM de Munique: E ele me respondeu: “Somos uma
ordem secular e comunitária de servidores.”
Penso que este é o ponto:
Nós somos seculares – nós vivemos inteiramente neste mundo, nós trabalhamos e vivemos
na vizinhança, nos engajamos como cidadãos, etc.
Somos comunitários – nós vivemos unidos, nós sabemos a situação do outro, em amor,
queremos permanecer unidos. Somos irmãos e irmãs entre nós com nosso irmão e Senhor
Jesus no centro. Somos uma comunidade sob as condições de uma metrópole sem
comunidade de teto.
Somos uma comunidade de servidores
Servir é uma atitude para nós que faz parte da propagação do Reino de Deus: ela acontece
no servir.
9. Visões do Reino de Deus
John Mott, o presidente, por longo período, da Federação Mundial das ACM’s, teve a visão:
Em sua geração, o Evangelho para pessoas de todo o mundo.
Tais visões do "Reino do nosso Mestre" Jesus Cristo "espalhando-se" com rapidez e urgência
pertencem à ACM. Na nossa geração o Evangelho de Jesus a todas as pessoas em Munique,
na Alemanha, na Europa e no mundo inteiro.
A ACM é uma plataforma na qual cristãos de diferentes feições podem se encontrar-se, sem
medo, focados em Jesus. Nós também experimentamos isso em Munique.
10. Movimentos cristãos - Fundações do Espírito Santo
A ACM é uma fundação do Espírito Santo. Esta é uma palavra central para cada movimento.
Os movimentos cristãos são fundações do Espírito Santo. São respostas às necessidades dos
tempos, são carismas de Deus para o mundo e para a Igreja.
A renovação e o crescimento desses movimentos requerem uma receptividade à fala e à
ação do Espírito Santo. Precisa de um grande ouvido para escutar o Espírito Santo e de um
coração corajoso para dar espaço ao Espírito e segui-lo com confiança.
Minha convicção é que em tempos passados Deus tem se renovado o mundo e a Igreja
através de santos individualmente. Os santos dos nossos dias são os Movimentos. E
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percebemos como Deus reúne os carismas dos movimentos, não os mistura, mas servem
uns aos outros e assim se torna visível uma nova forma de Igreja.
11. A caminho de uma nova imagem de Igreja
Para mim, digo assim: É um privilégio que Jesus me tenha chamado para este movimento da
ACM. Saí da Igreja para o espaço dos movimentos. Reparei como o poder e a música do
Reino de Deus estão aqui. Ele renova a sua Igreja. A Igreja não é um modelo de eliminação
gradual, ela tem um futuro e irá testemunhar, proclamar e espalhar o reino de Deus. Esta
nova forma da Igreja já é visível:
É uma Igreja com Jesus no meio, com pessoas vivendo o novo mandamento de Jesus. Uma
Igreja em comunidade, menos hierárquica, mais como uma rede, ela serve, não domina, é
pobre, mas poderosa.
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Traduções da Base de Paris:
The base of paris, English:
The Young Men's Christian Associations seek to unite those young men who, regarding Jesus
Christ as their God and Saviour, according to the Holy Scriptures, desire to be his disciples in
their faith and in their life, and to associate their efforts for the extension of his Kingdom
amongst young men.
italienisch
Base de Parigi
“Le Associazioni Cristiane dei Giovani, intendono unire quei giovani che, riconoscendo Gesù
Cristo quale loro Dio e Salvatore, secondo le Sacre Scritture, desiderano essere i Suoi
discepoli, nella fede e nella vita, ed unire i loro sforzi per estendere il Suo Regno tra i
giovani".
französisch
La Base de Paris
Les Unions chrétiennes de jeunes gens ont pour but de réunir les jeunes gens qui, regardant
Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Dieu selon les Saintes-Ecritures, veulent être ses
disciples dans leur foi et dans leur vie, et travailler ensemble à étendre parmi les jeunes gens
le règne de leur Maître.
spanisch
La Base de Paris
Las Asociaciones Cristianas de Jóvenes buscan unir a aquellos jóvenes que, considerando a
Jesucristo como su Salvador y su Dios, según las Sagradas Escrituras, desean, en su fe y en su
vida, ser discípulos de El y trabajar juntos para extender entre los jóvenes el Reino de su
Maestro.
portugiesisch
Base de Paris
“As Associações Cristãs de Moços procuram unir aqueles que, considerando Jesus Cristo
como Seu Deus e Salvador, de acordo com as sagradas escrituras, desejam em sua fé e em
sua vida, serem discípulos Dele e trabalharem juntos para estenderem entre os jovens, o
reino de Seu Mestre”.
Ungarisch:
PÁRIZSI ALAP
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület célja; egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus
Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint. Az Ő tanítványai akarnak
lenni hitükben és életükben, és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.
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