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Newsletter 03 – abril – 2022 

 

 
 
Queridas Unionistas, 
 
No início do ano de 2021 surgiu a Newsletter Cenáculo em foco com a intenção de transmitir 
a vida e importantes informações a todas as Unionistas a caminho do Capítulo. Agora nos 
perguntamos: Como vai continuar? Na verdade, estamos num tempo de transição para 
aquilo recomendou à Direção: formar uma comissão internacional de comunicação com a 
principal tarefa de desenvolver um projeto conceitual da comunicação e conexão 
internacional (mais informação no documento conclusivo do Capítulo). Um conceito de 
comunicação é abrangente e precisa de tempo. A Newsletter, no entanto, deve continuar 
como meio de comunicação internacional da Familia Patris. As necessárias adequações ao 
conceito global serão feitas posteriormente.  
 
Uma Newsletter geralmente é simples, breve e se concentra naquele que, num momento 
preciso, é importante para o todo. Queremos assegurar estas características na 
comunicação da Familia Patris corresponder às manifestações de Unionistas e à 
internacionalidade da União. As traduções necessitam de tempo e a comunicação de vida 
e correntes de toda a Família devem chegar tanto quanto possível a todas às Unionistas 
simultaneamente. Aproveitaremos textos curtos, os textos mais longos e retornos a temas 
serão colocados no espaço privado dos membros no site. Serão necessárias construtoras 
de pontes nas Regiões / Grupos que repassem os textos do site (por e-mail, telefone, 
visitas, etc), àquelas Unionistas que, por algum motivo, não tem acesso. Aqui cabe um 
sincero agradecimento por todo o esforço para aprender a usar da melhor maneira possível 
os novos meios de comunicação. Isto não é luxo, é amor à missão! Obrigada também pelas 
iniciativas para levar a vida e correntes da União às Unionistas doentes e necessitadas de 
cuidados especiais. Isto é Familia Patris: vivenciar a Família em cada idade e situação de 
vida.  
Sim, o grupo é importante para uma boa comunicação, mas é também, essencialmente, 
lugar de nascimento da vida e das correntes na Familia Patris. Por isso, nesta edição os 
grupos serão abordados de forma especial. Todas estão convidadas a fazer partilha e 
enriquecer-se mutuamente sobre este tema. Muito obrigada pela participação de todas!    
 

Desejo a todas, de coração, alegrias e bênçãos pascais! 
 
Unida no Cenáculo 
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"Nosso trabalho dentro do grupo deve ser um esforço comum, e devemos começar a trabalhar 
agora. .... Cada sugestão irá promover a vida do grupo, irá respirar vida na comunidade. ". 
(Gertraud von Bullion, carta de 24.06.1921, de Bad Lippspringe). 

 
"Vamos dar nossa atenção a cada membro do grupo, vamos entusiasmá-los pela causa de 
Deus e ajudá-los a se aproximarem dele.  [...] Quando o espírito da União se tornar a 
experiência comum de todo o grupo; quando o grupo não for composto de cinco ou mais 
"nomes", mas de pessoas unidas por uma amizade real e verdadeira, então experimentaremos 
a profunda alegria de pertencer à União Apostólica (Carta de Schoemberg, 14/02/1922 
 
O trabalho básico do Movimento de Schoenstatt e, portanto, a pedagogia de nosso Pai e 
Fundador foi, desde o início, a vida nos grupos. Para ele, era o núcleo da verdadeira vida 
humana. Se olharmos para os pontos centrais de um encontro de grupo, então por um lado é 
sobre a troca de vida e sobre deixar fluir as correntes de vida do grupo e de cada uma - o que 
está nos ocupando (você/eu) hoje? - e, por outro lado, interligar a linha do ano, o lema com os 
ideais (União, Região, Grupo) e fortalecer nosso ser - na vida cotidiana e no apostolado - como 
Unionistas. É isto e muito mais! As palavras de Gertraud nos levam até lá.   
Se nos concentrarmos no início da União Apostólica, então vemos que girar em torno do espírito 
original de Hoerde foi a preocupação central: aspirar ao grau máximo de perfeição possível de 
acordo com o estado, elevação da interioridade e, como leigo, apostolado em todos campos 
alcançáveis. Ao mesmo tempo, havia um grande interesse de encontro bem humanos e cordiais 
para aprender uns com os outros, para conversar uns com os outros de uma forma familiar e, 
como disse Padre Ernst, no significado do Congresso de Hoerde:  Éramos uma família! 
Um olhar para a história de Schoenstatt:  
A lendária revista MTA estava lá principalmente para "manter contato" com as organizações 
externas, especialmente com os soldados nas zonas de guerra. Esta foi uma grande 
preocupação do nosso Pai e Fundador! Seu interesse, seu acompanhamento, o que era do 
conhecimento de cada um deles: ele estava presente entre os seus. Eles se sentiram levados 
a sério por ele e aceitos em seu coração! 
Sentir ou também gostamos de dizer: "Sentir o pulso do outro" significa perguntar: "Onde o 
sapato aperta? Estar lá uns para os outros e circular em torno de um centro espiritual, pessoal 
- pai, mãe, filhos - ... Quando o espírito da União se torna uma experiência comum em um 
grupo..., então não só a profunda alegria interior, mas a amizade cresce a partir do estar juntos. 
Um espírito de verdadeira alegria que é fundado na Aliança de Amor com nossa Mãe e Rainha, 
com a Cabeça, o Santuário e seus filhos espirituais no coração de cada coirmã. Muitos grupos 
experimentam esta intensa convivência! 
Precisamente por este motivo, podemos dar o máximo de tempo possível para a vida em 
nossos grupos, seja presente ou online. Está se tornando evidente que no futuro - nas palavras 
da Gertraud - teremos que lutar com "dificuldades especiais para alcançar esta cooperação 
ideal". Estou pensando na distância dos membros do grupo, idade e doença e ocupação 
profissional. Que modelos de grupo seriam realistas para o futuro? Que ideias criativas 
despertam em nós? 
O grupo deve ser o lugar onde as correntes de vida de cada uma e do grupo vêm à tona, de 
uma forma muito humana, profunda, genuína e sincera. Isto cria um clima no qual as correntes 
de vida podem se desdobrar e fluir para um fluxo comum em nossa Família da União. 
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− Direção: a formação da Direção internacional também requer uma forma de trabalho 
correspondente. Enquanto também a Mãe da União não está em Schoenstatt, isto 
significa reuniões online mais breves e frequentes. Entretanto foram distribuídas 
distintas tarefas no Conselho: 1. Bettina Betzner é a representante da Mãe da União e 
segundo membro da União Feminina na Presidência Geral de Schoenstatt. 2. Celia 
Etchegaray (Mãe Geral de Curso), sua função é a responsabilidade pelo círculo 
ampliado das Mães de Curso e também corresponsável pela revisão do itinerário de 
formação da Candidatura. 2. Magdalene Windoffer é a representante da União Feminina 
na Presidência Nacional da Alemanha e pessoa de referência da Direção no Projeto 
Casa do Pai. 4. A Brigitte Krompaß é responsável pelos contatos e algumas ações 
preparatórias de uma possível nova fundação em Burundi e corresponsável pelos 
materiais da candidatura a serem traduzidos para os idiomas de Burundi. 
 
Sob o título: "encontros com o Pai e Fundador na União", convidamos para 
videoconferências via Zoom. 20/05. e 21/05.22, das 19:15 – 21:00. Trata-se do 
testemunho e conversas com o P. Kurt Faulhaber, Instituto dos Sacerdotes Diocesanos 
de Schoenstatt. Eu peço que reservem a data. Inscrições pelo email: bettina.betzner@t-
online.de. (Bettina). Obs.: Este evento será em data ainda a ser marcada para o idioma 
espanhol e português. (Bettina Betzner). 
  

 

 
 

 
 
 
 

Consagração perpétua em 16/06/2022 
"Acho que você certamente leva o curso ideal tão a sério quanto eu. E vocês sabem que a 
consagração é realmente uma voz profética para nós, querem dizer que através da 
consagração a direção é indicada e o objetivo segundo o qual o bom Deus e a querida Mãe 
quer nos educar. ... Sempre penso que ninguém ainda alcançou o objetivo que sua 
consagração indica. Até onde pode estar nosso caminho? Mas quando o vejo tão ligado a 
mim, como realmente é, que você se tornou, por assim dizer, um pedaço de mim e eu um 
pedaço de você, você pode entender que isso nunca me dá paz, e quero dizer que devo 
ajudá-lo a manter o objetivo sempre diante de seus olhos e a alcançá-lo aproximadamente".  
(JK 1929).  
Em 16/06/2022, Dia do Corpus Christi, Birgit Feger, curso ideal "Coenaculum vivens", fará 
sua consagração perpétua. A Família da União Internacional é convidada a ajudar a moldar 
este dia e a prepará-lo com suas orações e o dom espiritual do acompanhamento interior 
pessoal. O P. Bezler sempre de novo ressaltou que com cada consagração perpétua toda 
a Família da União renova seu perpétuo. Peçamos a Birgit, no Cenáculo, os dons do Espírito 
Santo em abundância!   CONTIGO, Família Patris, hoje! (Christel Kringe) 
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Pensamentos de Gertraud sobre o trabalho de Grupo  
 
"... Tenho mais um pedido a concluir. Nosso trabalho dentro do grupo deve ser comum, e 
queremos começar com isso. ... Toda sugestão beneficia a vida do grupo e traz vida para 
o todo. ... Recomendando todas à proteção de nossa Mãe Três Vezes Admirável, saúdo 
com amor fraterno e lealdade, sua Gertraud, Dirigente de Grupo.” 
 
(Carta de 24 de junho de 1921, Bad Lippspringe. De lá, Gertraud von Bullion viaja, em agosto de 
1921, para o primeiro encontro de mulheres em Schoenstatt.– „Briefe und Schriften“ p. 111) 

  
"Minhas irmãs! O mundo é amplo e vasto. Nenhum de nós tem ilusões de que este mundo 
está esgotado em seu raio de ação (não estou me referindo aqui ao apostolado da oração, 
que é capaz de abraçar todo o universo). Sabemos que existe um mundo pequeno no qual 
nos movemos, que conhecemos e para o qual trabalhamos. Este mundo é a esfera do 
nosso apostolado concreto. Por outro lado, acredito que a esfera mais imediata do 
apostolado - o trabalho no grupo - não recebe todo o valor que merece. Vamos dar nossa 
atenção a cada membro do grupo, vamos entusiasmá-los pela causa de Deus e ajudá-los 
a se aproximarem dele. [...] Quando o espírito da União se tornar uma experiência comum 
para todo o grupo; quando o grupo não for composto de cinco ou mais "nomes", mas de 
pessoas unidas por uma amizade real e autêntica, somente então experimentaremos a 
profunda alegria de pertencer à União Apostólica. É claro que estou ciente de que temos 
que lidar com dificuldades muito concretas a fim de trabalharmos harmoniosamente como 
um grupo. Mas, digam-me, irmãs, as dificuldades não devem ser superadas? Não temos 
uma poderosa padroeira que nos ajudará na empresa? [...] Vamos manter e aprofundar a 
consciência de que somos responsáveis por nossas irmãs de grupo. Esta mesma 
consciência nos ajudará, por sua vez, a assumir os aspectos da vida em grupo que mais 
nos custam. [...] 
Saudações a todas vocês com carinho, Gertraud, cong. Congregação Apostólica - Líder da 
Região   
(carta de Schömberg, no dia da festa de Maria, padroeira da Baviera, 14/05/1922, "Briefe 
und Schriften" p. 172ff.20)  

 

Informação importante: 
Renate Zegowitz, Curso Ver Sacrum Patris, recebeu mais uma vez a responsabilidade pelo trabalho 
da Gertraud por parte da Liderança Federal. Uma equipe deve ser formada para realizar o trabalho 
da Gertraud por parte da Direção Geral. Quem quiser colaborar ou conhecer alguém - também fora 
da Família da União - que possa ser contactado para este fim, favor entrar em contato diretamente 
Renate Zegowitz. (RenateZegowitz@gmx.de – 0761/2927088). 
 
Mais tarde também informaremos sobre o trabalho científico sobre Gertraud. Esta também é uma 
tarefa importante se quisermos focar no processo de beatificação, como recomendado pelo 
Capítulo.  
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Gertraud von Bullion. Após a missão do Capítulo, temos que nos perguntar: Como podemos 
movimentar mais, como podemos atualizar a exposição Gertraud e reavivá-la com a ajuda 
de novos meios de comunicação (também vídeos)? Um espaço adequado para a Gertraud 
está planejado na Casa do Pai. Poderíamos então já entender o novo pedido do projeto  
Lichtzeichen para usar toda a Casa Gertraud como uma porta aberta? Vale a pena notar a 
sugestão de uma Unionista - uma verdadeira fã da Gertraud - para mudar a exposição para 
a Casa da Aliança, por enquanto. O que isso significa? Gertraud quer voltar para casa para 
o 100º aniversário de sua consagração solene? Ela quer atuar de novo de onde ela se 
colocou como pedra fundamental com as primeiras Unionistas? Isso tornará mais evidente 
seu compromisso com a Casa da Aliança no início do Movimento das Mulheres, da União 
Feminina, para toda a Família de Schoenstatt? Várias portas se abriram, como por exemplo, 
a disponibilização de salas na Casa da Aliança que são adequadas para este fim e 
facilmente acessíveis aos visitantes. Não se trata apenas de uma mudança, mas também 
de uma nova vida, de um novo conceito. A exposição não deve ser acessível apenas a 
grupos planejados, os hóspedes da casa também devem poder visitá-la. Isso significa que 
devem haver informações e materiais suficientes disponíveis em diferentes idiomas.  
Assim que o projeto estiver totalmente desenvolvido, ele será compartilhado com toda a 
Família. O material de exposição será trazido para a Casa da Aliança nas próximas 
semanas. Os documentos, porém, somente como cópias, pois os originais serão guardados 
no arquivo / Casa do Pai. (Geni Maria) 

 
 
 
 
 

*** 

 
 

Site: www.s-fb.org.de 
No rodapé está identificado Mitgliederbereich (área dos membros), entrar com o login 
Mitglied81220 e senha Gertraud_116, clicar em „Ich bin ein Mensch.“ e entrar.   
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