
  

      

   

 
Curitiba, BR, 02 de abril de 2022. 
 
Queridas Unionistas, 
 
nas últimas semanas nós ouvimos repetidamente nas mídias sobre a guerra cruel na Ucrânia. Numa 
guerra se mostra preponderantemente o lado mais sombrio do ser humano, não se trata de defesa, 
como se argumenta, mas da crueldade em todos os sentidos: também comércio de pessoas, 
violência sexual contra mulheres e meninas e muitas outras formas de destruição humana. Neste 
sentido, queremos ouvir o apelo do Papa Francisco (Ângelus 27/03/2022): “Basta! Que se parem, 
que se calem as armas, e se negocie seriamente para a paz! Rezemos novamente e 
incansavelmente à Rainha da Paz, a quem consagramos a humanidade, especialmente a Rússia e 
a Ucrânia, com grande e sincera participação” 
Naturalmente estamos unidas, entre outros, através da oração, sacrifícios e Capital de Graças. Mas 
também nos ocupamos com a questão: Que resposta nós vamos dar à voz imponente de Deus se 
alguém bater a alguma casa em Schoenstatt, à porta de nossa Casa do Pai? O que poderemos 
fazer de forma bem concreta? 
 
Os responsáveis pela gestão das casas em Schoenstatt, que se encontram regularmente para uma 
mesa-redonda sobre o lugar Schoenstatt, prepararam o caminho para nós. Foi sugerido um 
procedimento conjunto a partir de Schoenstatt. A senhora Carolin Brehm (associação 
Bewegenswert e. V.) e senhora Schadelappt (gestora da Casa das Famílias) assumiram a tarefa de 
estabelecer contato com as autoridades do município de Vallendar e buscar as informações 
necessárias para transmiti-las para todos os membros da mesa-redonda e assim refletir sobre algo 
concreto neste sentido. Trata-se de seguir as prescrições da Assistência Social pública a fim de que 
seja garantido aos refugiados a ajuda social. Assim certos passos e ofertas serão feitos em 
conjunto. Por exemplo, ponto de encontro na Casa dos Peregrinos, brinquedos, vestuário, etc. será 
disponibilizado pelo projeto “Lichtzeichen” 
 
E a União Feminina? Sim, nós nos ocupamos como Direção com o assunto, ouvimos as 
responsáveis da casa e outras Unionistas e decidimos: Nós vamos juntas! Nós vamos juntas de 
forma responsável. A Brigitte Wehle é responsável pelo cuidado maternal na casa – uma extensão 
da graça do abrigo – e o sr. Neiser (administrador) pelas questões legais e financeiras. Precisamos 
dos serviços do município como tradução, acompanhamento. Portanto, se necessário, após os 
retiros e encontros anuais vamos acolher alguns refugiados na Casa do Pai. 
 
Somos todas convidadas a acompanhar este servir no espírito de origem, de forma bem concreta. 
Sabemos com que profundidade e amor fraternal concreto Gertraud se dedicou aos feridos de 
guerra nos hospitais militares. Para ela não se tratava somente da cura de feridas do corpo. Ali ela 
foi um sinal visível do amor e misericórdia de Deus. Hoje Deus precisa de instrumentos para revelar 
concretamente o seu amor às pessoas. Alguns ele precisa para curar o corpo, mas todos, para curar 
as feridas da alma. Ele pode contar COMIGO, ele pode contar CONTIGO, ele pode contar 
CONOSCO para esta tarefa. Desde já agradeço pelo caminhar juntas de cada uma! 
 
Unidas no Cenáculo e no Santuário Coração 
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