
Mensagem de 
Schoenstatt

aos Enfermos

Na oração estamos unidos a você! Como 
grande Família de Deus, vinculados ao 
Santuário de graças de nossa Mãe, Rai-
nha e Vencedora Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt e, irmanados na Aliança 
de Amor, trilhamos nosso caminho de 
bênçãos em meio a tantos desafios que 
a pandemia nos apresenta. Mas, com co-
ragem e ânimo, vamos ao encontro de 
um novo tempo! 

Querido irmão enfermo

Devido ao isolamento social, a Mãe Pe-
regrina está impossibilitada de visitar os 
lares neste tempo de pandemia. Por isso, 
fazemos chegar até você essa Mensagem 
de Schoenstatt, como uma iniciativa para 
que as graças do Santuário e a presença 
espiritual de nossa Mãe e Rainha o alcan-
ce onde quer que esteja. Ela, como boa 
Mãe, nos leva pelo caminho de Cristo e 
nos ajuda a olhar para Ele, que nos ensina 
o valor da dor e do sofrimento.



Imagem de Cristo     

                              nosso Médico
Diante da dor e do sofrimento que inúmeras 
vezes batem à porta do nosso coração, uma 
imagem mais forte pode iluminar o nosso 
caminho. É aquela do Cristo-Médico e 
bom Pastor que passa no meio do povo e 
fixa seu olhar, exatamente naquela pessoa 
que está enferma, acontecendo assim, 
numerosas curas dos mais diversos tipos de 
enfermidades. 

A compaixão de Cristo para com os 
doentes é real, verdadeira e sensível. As 
curas realizadas por nosso Redentor são 
um sinal evidente de que “Deus visita o 
seu povo” (Lc 7,16) e que seu Reino está 
bem próximo. 

Hoje, Jesus continua a visitar os que se 
encontram fragilizados, desamparados e 
impossibilitados de chegar até Ele. Ver-
nos felizes e curados é o desejo daquele 
que é todo amor e misericórdia. Ele vem 
e quer curar o homem inteiro, alma e 
corpo, porque é verdadeiramente o 
Médico de que necessitam todos os que 
se encontram enfermos. 

Que imagem de Cristo, atualmente,
                  você traz gravada em seu coração?
Na escola de Maria, aprendemos a lição do amor ensinada por nossa 
Igreja: que toda dor e todo sofrimento tem o sentido de produzir 
frutos, pois tornam-nos participantes no sacrifício redentor de Cristo. 



No Catecismo da Igreja Católica nº 1522 lemos:

E o enfermo, pela graça deste sacramento (Unção 
dos Enfermos), contribui para a santificação da 
Igreja e para o bem de todos os homens, pelos 
quais sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai.

Quão maravilhoso é saber que nosso sofrimento não é em vão! 
Vejamos o que nos diz a Igreja: contribuir para a santificação da 
Igreja. Nossa Mãe e Rainha de Schoenstatt acolhe este precioso dom 
de amor e o oferece ao Filho. Não percamos nenhuma ocasião de 
fazer a oferta de nossos sacrifícios ao Capital de Graças. 

Estive doente e 
                  me visitastes
A compaixão de Jesus para com todos 
aqueles que sofrem é tão grande que 
ele se identifica com eles: “Estive 
doente e me visitastes!” (Mt 25,36)  Jesus, 
além de se identificar com aqueles que 
estão sofrendo, expressa o alto valor 
que representa o consolo, o alívio de 
alguém que demonstre compreensão 
no momento de dor. 

 Vivamos desta certeza: 

Seu amor de predileção 
pelos que mais sofrem não cessou.
Jesus pede aos enfermos que creiam em 
seu amor. Apesar da dor, quantos sinais 
de sua presença você pode, diariamente, 
vivenciar no aconchego do seu lar, junto 
a sua família? 



Santuário de Schoenstatt - Atibaia/SP

Basta que creiamos
Quando lemos o Evangelho, vemos a fé estampada em tantos corações 
esperançosos que vão ao encontro de Jesus e procuram tocá-lo. Ele 
não os decepciona, mas pede-lhes que creiam.  

Como aquelas pessoas que procuravam ver Jesus, tocar em sua 
pessoa, estar mais perto dele, ouvi-lo e colocar em prática os seus 
ensinamentos, também nós precisamos crescer nesta fé, deixar que 
ela dê novo sentido à nossa vida. Confiar que Jesus pode realizar 
uma obra nova em nós, se encontrar nosso coração aberto para o 
atuar da graça.  Peçamos, isso rezando:

“Elevemos juntos a nossa oração a Maria, para que a sua 
materna intercessão sustente e acompanhe a nossa fé e 
nos obtenha de Cristo, seu Filho, a esperança no caminho 
da cura e da saúde (...):

Ó Maria, nossa Mãe, que em Cristo acolheis a cada um 
de nós como filho, sustentai a expectativa confiante do 
nosso coração, socorrei-nos em nossas enfermidades e 
tribulações, guiai-nos para Cristo, vosso Filho e nosso irmão, 
e ajudai a confiarmo-nos ao Pai que faz maravilhas”.1

No Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, rezamos por você e todos os nossos irmãos doentes, 
no corpo e na alma, aqueles que se encontram em suas casas ou 
nos hospitais. Com carinho lembramos também dos profissionais e 
agentes da saúde que dedicam toda a sua força e seu amor para 
aliviar o sofrimento de quem padece atingido pela pandemia e outras 
doenças.
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1  Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial do Enfermo 2016.

http://www.maeperegrina.org.br
https://www.instagram.com/santuariodeatibaia/

