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O Movimento de Schoenstatt 
internacional( presente em mais 
de 100 Países) está vivendo 
em 2014 um Ano Jubilar de 
graças pelo Centenário da 
Aliança de Amor, iniciado em 
18 de outubro de 1914. No 
Brasil e em todas as cidades, 
também em Santa Bárbara 
d´Oeste – S/P. e em nossa 
Matriz Santa Bárbara, estamos 
em festa e nos preparando 
para o grande dia. Começamos 
com celebração (abertura e 
tríduo) e seguimos, fazendo 

SCHOESNSTATT 100 ANOS 
a novena durante 
nove meses e a 
preparação para 
a conquista da 
E s t r e l a  c o m o 
símbolo destes 100 
anos. Na abertura 
do Ano Jubilar em 
18 de outubro de 
2013 – O Cardeal 
Stanislaw Rylko, 

disse o seguinte: “Entramos 
no Ano Jubilar do Movimento 
Apostól ico de Schoenstatt 
através da porta do Santuário 
Original, faz cem anos que em 18 
de outubro de 1914, esta porta 
foi em certo sentido aberta... 
Surgiu, assim, algo novo. Foi 
selada uma Aliança... Desde 
então numerosas pessoas 
passaram por esta porta e assim 
dizem que encontraram um 
Lar neste lugar de graças... O 
fogo de 18 de outubro de 1914 
não se apagou... No Santuário 
de Shoenstatt, a Cruz e o 

Tabernáculo ocupam um lugar 
central... E ao contemplar a Mãe 
o que Ela nos deseja apresentar 
e oferecer é o seu Filho...” O 
Papa Francisco nos ensina: 
“Quando busca Cristo, a Igreja 
bate sempre à porta da casa da 
Mãe e pede: Mostra-nos Jesus!” 
O Papa Francisco concedeu 
as Indulgências Plenárias para 
todos os Santuários Filiais de 
Schoenstatt. Os 22 que temos 
no Brasil também são uma 
forma especial de vivermos 
este Ano em Peregrinações 
aos Santuários - lugares 
de graças e de viver a 
espiritualidade Mariana 
intensamente. O nosso 
munic íp io  conta com 
aproximadamente 500 
imagens da Mãe Peregrina 
que v is i tam famí l ias, 
doentes e comércios, 
sendo que neste ano o 
Movimento Apostólico aqui 
completa 31 anos. Nós 
Missionários da Matriz de 
Santa Bárbara, fazemos 
um convite muito especial 

O mesmo Espírito de Deus 
que acompanhou Jesus na 
sua missão também nos 
acompanha: “Eu pedirei ao 
Pai, e ele vos dará outro 
defensor, que ficará sempre 
convosco: o Espírito da 
Verdade, que o mundo não 
é capaz de receber, porque 
não o vê, nem o conhece. 
Vós o conheceis, porque 
ele permanece junto de vós 

Sacramento da Crisma

e está em vós” (Jo 14,16-
17). No Sacramento da Crisma 
costumamos dizer que ele é a 
confirmação do nosso Batismo e 
por vezes acabamos diminuindo 
a força do sacramento em si. 
O sacramento tem autonomia 
e deve ser valorizado como 
tal. Em Atos dos Apóstolos 
encontramos a expressão: “... 
Pedro respondeu: Arrependei-
vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus 
Cristo, para o perdão dos 
pecados, depois recebereis do 
Pai o dom do Espírito Santo” 
(cf. At 2,37-38). O batismo é 
para o perdão dos pecados, 
enquanto a Crisma é para 
o serviço, para a missão. A 
confirmação é o sacramento 
do crescimento espiritual no 
qual nos são dados os dons do 
Espírito Santo para o serviço 
dos outros. Falamos sobre 
os sete dons do Espírito que 
nos são concedidos, a saber: 
Sabedoria, que nos convida a 
amar a Deus sobre todas as 
coisas e que a Sua vontade 
seja feita. Entendimento, que 
nos ajuda a compreender as 
verdades da fé cristã. Conselho, 
que nos dá condições de 

orientar os irmãos e 
irmãs. Fortaleza, que 
nos une na mesma 
coragem para enfrentar 
os desaf ios que se 
apresentam. Ciência, 
o n d e  d e s c o b r i m o s 
diante das situações 
concretas da nossa vida, quais 
os caminhos devemos percorrer 
ou evi tar.  Piedade,  onde 
permanecemos ligados a Deus, 
sendo estimulados a agradá-lo. 
Temor de Deus, que nos dá 
a confiança necessária para 
realizarmos o projeto de Deus.  
A unção com o óleo do crisma 
nos oferece a oportunidade de 
servirmos o nosso Deus e amá-
lo cada vez mais através do 
compromisso. Desejamos saber 
mais sobre a nossa missão? 

Olhemos para a vida de Jesus 
acompanhado pelo Espírito e 
compreenderemos como que 
de fato podemos contribuir 
ativamente para que o reino de 
Deus aconteça.

a toda Comunidade e Famílias 
para que participem da novena 
e celebração e também para 
que assistam pela TV Canção 
Nova a transmissão ao vivo 
diretamente da Alemanha  no 
dia 18 de outubro de 2014 
às 12H00 - horário do Brasil. 
Sugerimos que as famílias e 
a cidade se programem e se 
preparem para esse grande 
dia  - para assistirem juntos. 
Não deixem de participar, 

pois, será um momento muito 
especial de graças. Vamos dar 
esse presente à Mãe de Deus 
e ao Pai fundador Pe.José 
Kentenich. Vamos contigo Pai, 
é nossa missão: Tua Aliança, 
Tua Aliança, Nossa Missão! 
Fazemos parte desta história! 
Missionários da Mãe Rainha 
e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt: 
“Rumo ao Centenár io da 
Aliança!” 

 Missionários da Matriz Santa Bárbara. 


