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INTRODUÇÃO 

Todos os que se dedicam a tarefas educativas enfrentam hoje desafios múltiplos e difíceis: desafios 

do mundo em que vivemos e que nos atingem de uma forma pessoal e universal e que podem ir de 

grandes mudanças políticas a uma nova forma de encarar o papel da mulher na sociedade, a 

ecologia e nossa relação com a criação, o islamismo como força religiosa e política crescente, a 

evolução técnica e científica, a Igreja Católica a sair novamente em evangelização. Impõe-se, por 

isso a pergunta: “Que caminhos seguir neste 3º milénio?” 

 

O Pe. Kentenich colocou esta mesma pergunta há 100 anos e procurou educar um Homem Novo 

numa Comunidade Nova como resposta aos sinais dos tempos. Dedicou a sua vida a essa tarefa. A 

sua experiência e reflexão de 70 anos levaram-no a formular objetivos e caminhos claros a seguir, 

suficientemente amplos para abarcar inúmeras situações pessoais e sociais. 

 

Podemos dizer que Schoenstatt não tem uma pedagogia: é uma pedagogia. O Pe. Kentenich definiu 

Schoenstatt como “Um Movimento de educação e de educadores”. Nesse sentido, todas as 

dimensões de Schoenstatt estão animadas por uma pedagogia e orientadas por ela. Não 

esqueçamos que o Movimento se iniciou como uma solução para um problema educativo: a 

rebeldia e o descontentamento dos adolescentes do Seminário Menor de Schoenstatt. 

 

Por alturas da sua ordenação sacerdotal, o Pe. Kentenich foi professor de latim no Seminário Menor. 

O seu trabalho enquanto professor foi o meio para aplicar a sua forma de encarar a educação. Mais 

tarde, com a responsabilidade de ser Diretor Espiritual, faz a sua primeira proposta pedagógica 

(1912) que é uma proposta de autoeducação. Na primeira conferência dirigida aos estudantes diz-

lhes: 

  

 



               

 

“Aceito esta vontade, firmemente decidido a cumprir do modo mais perfeito os meus deveres para 

com todos e cada um de vocês. Por isso, ponho-me inteiramente à vossa disposição, com o que sou 

e tenho; com o meu saber e a minha ignorância, com o meu poder e a minha omnipotência mas, 

sobretudo, pertence-vos o meu coração” [Documentos de Schoenstatt - Ata de Pré-fundação].  

 

Nesta atitude de ser e atuar residem os rasgos de um educador nato. Estes rasgos vão marcar a 

sua identidade mais profunda até ao fim da sua vida. Entre muitos outros atributos, podemos dizer 

que o PK foi, sobretudo, um educador profético de homens. Esse pensamento central – formar um 

Homem Novo que não se deixa seduzir por frases enganadoras, mas que, a partir do seu interior, se 

decide a percorrer um caminho livre de toda a coerção – acompanhou-o desde a sua infância. 

 

Mais do que um carisma para uma época específica, o Espírito Santo capacitou o PK para ser um 

instrumento na solução dos graves problemas da humanidade neste século e nos vindouros. 

Tornou-se central para ele a ideia de que a maior necessidade do nosso tempo é a educação. A 

afirmação não foi evidente nem consensual para todos (para muitos seria a economia, a mudança 

dos regimes políticos, etc.). 

 

O PK lembra que nos encontramos num tempo de mudança e que é preciso superar o fenómeno de 

desintegração do homem em si mesmo (no intelecto, vontade, coração), nas suas relações 

(individualista, economicista). Por isso, a interpretação dos sinais dos tempos é essencial para 

compreender a pedagogia de Schoenstatt. 

 

A sua pedagogia nasceu de múltiplos encontros pessoais  com milhares de pessoas de distintas 

idades, situações sociais, raças e culturas, imersas no mundo atual. Através desses encontros, o PK 

foi tomando contacto com as grandes correntes de pensamento, os problemas existenciais, os 

medos , as alegrias e as realizações do homem atual. Enquanto pessoa capaz de captar processos 

psicológicos, espirituais, pessoais e comunitários, foi também na sua capacidade de filósofo e 

teólogo que os confrontou com as verdades últimas sobre o homem e o mundo, procurando 

critérios válidos de discernimento entre aquilo querido por Deus  e aquilo que atentava contra Deus 

e contra o próprio homem. A pedagogia de Schoenstatt nasceu assim dessa tensão entre teoria e 

prática. Partindo da existência concreta dos homens e da sociedade, o PK procurou a verdade última 

dos desígnios de Deus para regressar à vida concreta do homem e ajudá-lo a realizar esses mesmos 

desígnios com liberdade e originalidade. Esse carisma é, nesse sentido, a nossa contribuição para 

a renovação da Igreja e da sociedade. Para que os princípios não se desvirtuem do legado original, 

é necessário ter sempre a “mão no pulso do tempo “pessoal e social para guardar fidelidade ao 

sopro profético que esteve na base da pedagogia de Schoenstatt.  Face às várias correntes 

pedagógicas, o PK enfatizou sempre que o educador deve estar enraizado nas verdades últimas, 

deve ser um contemplativo dos desígnios de Deus sobre as pessoas que lhe foram confiadas e, nesse 

sentido, “Pôr o ouvido no coração de Deus” é o polo complementar de “Por a mão no pulso do 

tempo”. [Kentenich, José, Desafios do nosso tempo, p.29].  

 



               

 

Na pedagogia das “causas segundas” está a forma como Schoenstatt pode servir a Igreja e a cultura 

contemporâneas. Na história da Igreja, Sto. Agostinho e S. Tomás de Aquino desenvolveram, 

respetivamente, a filosofia e teologia da “causa primeira” e das “causas segundas”, consideradas 

em si mesmas e na sua relação mútua.  O PK aponta para um terceiro passo, de complementação: 

É preciso desenvolver a pedagogia e a psicologia das causas segundas, mostrando caminhos 

concretos que unam amor humano e amor divino, o compromisso temporal ao compromisso 

cristão, o amor às coisas e o sentido de transcendência: deve desenvolver-se uma pedagogia que 

eduque para a harmonia entre vinculação profunda a Deus e vinculação profunda aos homens, às 

coisas, ao trabalho e ao mundo. 

 

 Esta é a missão fundamental da Igreja nos tempos atuais e vindouros. O homem de hoje não 

assimilará nada que anule a sua própria criatividade e as suas possibilidades. Por isso, é preciso 

demonstrar-lhe que Deus não é um rival, nem uma hipótese descartável, mas Alguém que lhe 

assegura a sua grandeza e liberdade. Neste horizonte encontramos o segundo fim de Schoenstatt: 

o resgate da missão histórico-salvífica do Ocidente. Também aqui se insere a “missão do 31 de 

maio”, cruzada do pensar, viver e amar orgânicos pela qual deu a vida, sofrendo 14 anos de exílio 

em Milwaukee. Perder esta visão global do mundo e da cultura é reduzir a pedagogia de Schoenstatt 

a conselhos piedosos, falar de ideais, de respeito e liberdade, sem ter a visão mais ampla e o fim em 

vista.  O contributo de Schoenstatt nasce de uma história concreta da Aliança de Amor na vida do 

PK e do Movimento. Em 1914, Deus começou em Schoenstatt uma experiência de educação de 

homens e comunidades. Para isso utilizou, em primeiro lugar, a ação de Maria a partir do Santuário, 

e em segundo lugar, escolheu o Fundador como instrumento humano. Enquanto seus filhos, 

recebemos esta história como herança, alimentamo-nos dela e somos responsáveis pelo seu futuro. 

Se queremos assumir com fidelidade criadora esta preciosa herança, é muito importante conhecer 

bem os seus princípios fundamentais.  

 

 

A. DIRETRIZES FUNDAMENTAIS DA PEDAGOGIA DE SCHOENSTATT 

De muitas definições de pedagogia dadas pelo Pe. K, existe uma de especial valor: “Pedagogia é o 

serviço desinteressado à vida do outro”.  

O educador é a pessoa chamada a servir a vida do outro, de alguém que necessita de ajuda para ser 

ele mesmo e desenvolver a sua vida em plenitude. A educação não consiste, por conseguinte, em 

transmitir à pressão conhecimentos a alguém ou tentar domesticá-lo para que execute 

mecanicamente atos ou adquira certos hábitos. O serviço à vida é um serviço feito de respeito e 

amor, sinónimo de autêntica educação. Isto vale não só para o desenvolvimento humano do 

educando, mas também para a sua plenitude cristã e é algo que implica a própria pessoa do 

educador. 

 

 



               

 

1. A PEDAGOGIA DO IDEAL  

Deus criou cada homem como um ser irrepetível e único. Na sua criação, não é um ser acabado: 

está chamado a ser mais e para a sua realização plena foi dotado de talentos. A tarefa de 

multiplicação desses talentos está confiada à sua liberdade. Estão em causa impulsos e tendências 

colocadas por Deus no interior de cada pessoa e que constituem a sua originalidade própria. O 

contexto familiar, a educação, a situação histórica, serão apoio ou obstáculo para a cristalização dos 

mesmos. 

O impulso básico é o amor, porque o homem está criado à imagem e semelhança de Deus. Todo o 

ideal é, nesse sentido, a forma mais pessoal de amar. A pedagogia do ideal reconhece essa forma 

original de amar, inscrita no interior de cada homem, e desenvolve-a até à sua plenitude. O ideal 

consiste no seguimento fiel de Cristo, em dar uma resposta de amor de acordo com a sua própria 

identidade. S. Paulo diz-nos que tal configuração com o Senhor é o resultado de um processo de 

permanente conversão, no qual há que despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo 

para alcançar a plena maturidade em Cristo (Col.3,5). 

A ajuda do educador consistirá na colaboração para que, em liberdade, o educando conheça, 

assuma e realize em plenitude o projeto da sua própria vocação humana e cristã:  

“Educar é servir desinteressadamente a singularidade e originalidade de cada um. É servir 

desinteressadamente a grande ideia que Deus pôs em cada personalidade, e assim servir o próprio 

Deus. Esta atitude fundamental deve realizar-se tendo respeito por cada homem, por cada destino 

humano, por cada maneira de ser e pelos diferentes talentos”. [Kentenich, José, Educar: 

pensamientos sobre el educador y la educación, Santiago de Chile, Hermanas de Maria, 1983] 

A busca do ideal pode ser favorecida ou seriamente comprometida pela liberdade individual, por 

condicionalismos sociais, culturais e económicos ou pelo peso de condicionamentos ambientais, 

que podem levar o homem a afastar-se da ordem de ser querida por Deus. A falta de adesão a 

valores transcendentes, a exaltação das forças instintivas, o dar prioridade ao ter e ao aparecer 

sobre o ser, produzem no homem uma crise de identidade. Ao debilitar-se ou desintegrar-se o seu 

núcleo interior, torna-se uma presa fácil para as mais diversas doenças psíquicas, determinadas por 

um ambiente de massificação. 

a) Contra a massificação 

O PK desenvolveu um método para a descoberta da própria identidade e pôs um grande ênfase na 

necessidade do seu desenvolvimento pleno e original. 

Já em 1912 advertia que, se o grande progresso exterior, fruto dos avanços da ciência e da técnica, 

não fosse acompanhado por uma nova conquista do mundo interior, conduziria o homem a um 

profundo vazio no mais profundo de si mesmo:  

 



               

 

“Não é necessário ter um conhecimento extraordinário do mundo e dos homens para advertir que o 

nosso tempo, com todo o seu progresso e múltiplas experiências, não consegue libertar o homem do 

seu vazio interior. Isto deve-se ao facto de toda a atenção e atividade terem por objeto exclusivo o 

macrocosmos, o grande mundo à nossa volta… O grau do nosso progresso na ciência deve 

corresponder ao grau do nosso aprofundamento interior, do nosso crescimento espiritual. Por não 

ser assim, originar-se-á no nosso interior um grande vazio, um abismo profundo que nos tornará 

muito infelizes” [Kentenich, José, Ata de pré-fundação, op.cit.]  

Isto levou-o a propor aos jovens educandos um programa de autoeducação. Nessa proposta, via o 

melhor remédio para uma época onde o homem é considerado como mais um no meio da massa 

ou como uma peça descartável de uma grande produção. Por isso, foi um defensor apaixonado da 

identidade pessoal, entrando em franca oposição com toda a pedagogia massificadora. Jamais 

pactuou com o processo educativo que experimentou na sua própria pele quando viveu no orfanato 

durante a sua infância: uma pedagogia impositiva, arbitrária, concentrada na disciplina externa e no 

cumprimento rigoroso de regulamentos, nivelador de personalidades e receosa da liberdade 

pessoal.  Essa pedagogia não conquista o coração do homem e portanto, não o põe em movimento 

rumo à plenitude, nem serve o crescimento da vida. Por não ganhar o coração do homem, não 

integra todas as suas forças instintivas e superiores, não entra na zona onde se geram as atitudes 

mais profundas. Falha no essencial: não educa para o amor. O educando fica assim entregue à sua 

própria sorte, manipulado pelos meios de comunicação social e perde-se no anonimato da massa 

convertendo –se em mais um cliente da sociedade de consumo. 

b) Contra o mecanicismo 

No diagnóstico do PK sobre a situação pedagógica contemporânea, a forma de pensar, de viver e 

de amar oposta ao querer de Deus e à natureza do homem ocupa um lugar central. A essa forma 

chama de “mecanicismo” porque concebe a realidade como uma máquina, feita de peças 

exteriores substituíveis. O típico desta forma de pensar é a separação, a divisão e a oposição: 

separa Deus do homem, a ideia da vida, a cabeça do coração e da vontade. 

O mecanicismo acentua a antinomia: criador ou criatura; fé ou razão; liberdade ou norma; espírito 

ou forma; tradição ou progresso; pessoa ou comunidade; autoridade ou autonomia; alma ou corpo, 

teoria ou prática… O que Deus concebeu unido e interrelacionado aparece nesta forma de pensar, 

viver e amar como algo de separado e oposto.  

A esta visão, o PK contrapõe uma outra visão, capaz de integrar e harmonizar, já que a realidade é 

encarada como um organismo, constituído por partes, níveis aspetos e dimensões diferentes, mas 

sempre unidos a um todo e relacionados entre si: um pensar, amar e viver orgânicos. Trata-se de 

uma forma de pensar, viver e amar que distingue sem separar e une sem uniformizar; que relaciona 

sem destruir a originalidade das partes e que expressa uma integração orgânica: Deus e homem, fé 

e razão, liberdade e norma, espírito e forma, etc… 



               

 

O PK considera que o mecanicismo é responsável pela desintegração do homem e da cultura 

contemporânea porque o impede de entrar em contacto com Deus, com os outros, com a criação e 

consigo mesmo. Cria uma cultura de desenraizamento e de despersonalização. 

c) A favor da personalização 

O melhor fruto da pedagogia do ideal é a educação para o desenvolvimento integral da 

personalidade. A pedagogia do ideal não suprime as formas, os regulamentos e as normas, mas 

transcende-as amplamente. Pedagogia do ideal é sinónimo de pedagogia de magnanimidade, 

porque do mais fundo de si próprio, o homem sente necessidade de aspirar a ser mais; as suas 

energias criadoras impulsionam-no a uma crescente identificação com a sua vocação pessoal e 

comunitária. Jacques Maritain recorda-nos que “a primeira força propulsora na educação é o 

princípio vital que reside no interior do aluno; o educador é somente um fator dinâmico secundário”.  

[Maritain, Jacques, La educacion en este momento crucial, Buenos Aires, 1965] 

Esse princípio vital deve ser um impulso que não se reduz a atos isolados e esporádicos, mas que 

cresce em atitudes e disposições permanentes expressas em atos concretos. O trabalho pedagógico 

consistirá em criar as condições para esta marcha rumo à plena integração da personalidade em si 

mesma e com as suas relações. A acentuação do pessoal aqui entendida não deve ser interpretada 

como exaltação do individualismo ou convite ao subjetivismo. O Homem personalizado é o que 

estará melhor capacitado para ser um homem criativo e comunitário. 

O pedagogo Juan Mantovani dizia que educar equivale a encontrar um ponto de convergência entre 

a solidão e a comunidade, entre o eu e o “nós”, entre a fidelidade a si mesmo e a pertença aos 

demais. Reclamava uma pedagogia do “auto respeito”, da fidelidade a si mesmo, como o melhor 

caminho de abertura aos demais. [Mantovani, Juan, Educacion e vida, Buenos Aires, 1954] 

A educação totalitária distingue-se, assim, por uniformizar em vez de individualizar, por ditar a partir 

de fora em vez de suscitar a partir de dentro. O núcleo da pedagogia totalitária é o doutrinamento, 

o da democracia é o despertar da individualidade como caminho para uma autêntica solidariedade. 

 

2. A PEDAGOGIA DAS VINCULAÇÕES 

O processo de personalização do homem produz-se por assimilação de realidades exteriores a ele. 

Para chegar a ser “ele mesmo”, necessita de mediações de outros, seja de pessoas, coisas materiais 

ou o próprio Deus. O homem é um ser dialogante e só em virtude desse diálogo poderá chegar à 

plenitude humana. 

Quando falamos de “vínculos”, falamos de uma realidade muito profunda. Etimologicamente, a 

palavra “vínculo” significa acorrentar-se, atar-se com um laço forte, estável e seguro. Existem 

vínculos onde existe uma relação profunda, carregada de afeto, livre e permanente, assumida 

interiormente pela pessoa e que a afeta por inteiro. 



               

 

O homem está constituído como um centro de relações aberto em todas as direções: face às 

coisas, às pessoas, ao Absoluto. Só a harmonia destas dimensões poderá conduzi-lo com liberdade 

até à plenitude. Deus, o próximo e as coisas formam o organismo natural e sobrenatural de 

vinculações. 

O vínculo permite ao homem integrar-se na realidade e simultaneamente incorporá-la no seu ser. 

Só o homem é capaz de vínculos porque só o homem é capaz de amar. O amor é a força viva que o 

impulsiona a sair de si mesmo, a olhar a originalidade do outro, a acolhê-lo e a compartilhar com 

ele um contínuo dar e receber. São os vínculos que lhe dão raízes, que o enraízam na realidade e 

lhe permitem alcançar a plenitude da vida a que está chamado. 

O homem moderno perdeu a sua capacidade de vinculação. Mantém contactos funcionais, os 

necessários para dar ou receber serviços materiais, cultivar atividades de vários tipos em comum. 

Até na família, que seria o lugar mais apropriado para desenvolver um amor pessoal, as relações são 

muitas vezes funcionais e egoístas até. 

Para este processo de despersonalização contribuíram poderosamente as duas grandes ideologias 

modernas: o liberalismo e o marxismo. O liberalismo capitalista exaltou a bondade inata do 

indivíduo e a maldade da sociedade. O homem embarcou assim numa luta pela sua liberdade e pelo 

privado, encerrando-se em si mesmo. Este homem, carente de solidariedade e de abertura aos 

demais, acaba por frustrar a sua própria liberdade. O marxismo, pelo contrário, afirmou a 

necessidade da igualdade social e para a atingir, negou a dignidade da pessoa, impôs pela força 

coesão social e criou um Estado totalitário como instrumento de unificação. O resultado foi a 

violação da dignidade do homem e uma sociedade regida ditatorialmente. 

Ante este gigantesco processo de despersonalização, impõe-se uma tarefa de recuperação dos 

vínculos:  

“Temos de capacitar novamente o homem para as suas múltiplas vinculações, torna-lo capaz e 

disposto a uma profunda vinculação interior a lugares, coisas e ideias. Acima de tudo, temos que o 

tornar capaz de vínculos com a comunidade. Quem ignorar esta tarefa na educação e na pastoral 

desenhará sobre a areia os seus planos de renovação”. [Kentenich, José, Vinculaciones personales, 

Homilias de Quaresma, 1954, La Plata].  

a) Vinculações a pessoas  

As vinculações são decisivas para que o homem se desenvolva na força do encontro vivo e profundo 

com o “tu” humano e com o “Tu” divino. Todo o ser humano é constituído por um centro 

independente e livre - o seu “eu”. Mas esse centro é essencialmente relação, comunhão e diálogo. 

Receber amor de pessoas concretas e dar amor a pessoas concretas é o meio privilegiado para o 

desenvolvimento do homem. 

 

 



               

 

São de grande importância as vinculações ligadas com a própria família e com os educadores: pais, 

professores, etc porque em torno deles se tecem múltiplos laços e porque são os primeiros 

portadores dos valores. Na escola, a assimilação de valores realiza-se por meio do contacto 

comunitário. 

b) Vinculações a lugares 

Os vínculos locais são importantes porque o homem habita num lugar. A sua vida desenvolve-se 

num espaço e tempo determinados. Os espaços, puramente materiais, começam a estar ao serviço 

do homem e adquirem valores próprios.  

O ambiente físico “fala” ao homem e recorda-lhe ou desperta-lhe valores, experiências e 

necessidades. Os lugares evocam e acumulam vivências. Quando um ambiente físico determinado 

é lugar de encontros com pessoas, de contacto com coisas queridas, esse lugar passa a ser 

interiormente possuído pelo homem. 

A casa paterna é disso o exemplo mais claro: “fala” dos seres queridos, recorda vivências, evoca 

acontecimentos e sucessos passados … Estes lugares oferecem ao homem a experiência de pertença 

a uma terra, a vivência de lar. Enraízam-no, são espaços de repouso, impedem que o meio 

circundante lhe seja hostil e inóspito e transformam-se em ninhos que oferecem segurança e 

acolhimento.  

- As grandes religiões monoteístas – cristianismo, judaísmo e islamismo, acentuam a importância da 

vinculação a um lugar santificado pela especial presença de Deus, assim como a multiplicidade de 

santuários marianos espalhados pelo mundo. 

c)             Vinculação a ideias 

A vinculação a ideias nasce da necessidade que cada homem tem de interpretar o mundo, conhecer 

as coisas, descobrir as causas. As ideias que o homem tem sobre si mesmo e sobre os outros 

configuram a sua cosmovisão e guiam a sua conduta e isto deve-se à sua natureza espiritual, à 

capacidade intelectual que lhe permite apreender a realidade. 

O PK recorda que não se trata de acumular conhecimentos, ter uma grande capacidade intelectual, 

racionalizar tudo ou cultivar o enciclopedismo. O importante é estarmos enraizados num 

conhecimento claro e suficiente, com um conteúdo de verdade que sustente e guie interiormente 

tanto a pessoa como a comunidade.  

Na força destes vínculos, o homem sentir-se-á impulsionado a assumir com consciência de missão 

o que experimentou como fecundo para uma autorrealização conforme o desígnio de Deus. Surge 

então a vontade de transmitir a outros os valores evangélicos, num quadro de respeito e diálogo e 

de se transformar num construtor ativo de uma sociedade inspirada por eles. 

 

 



               

 

c) A importância dos afetos  

A profundidade da alma é o lugar de integração e centralização de todas as forças do homem, como 

uma caixa de ressonância dos vínculos. Trata-se do campo das profundas emoções do sentir, nas 

quais se experimenta uma participação afetiva valiosa relativamente a pessoas e coisas e uma 

vinculação a elas, uma pertença mútua. O PK enfatiza que no homem só se enraíza aquilo que 

penetrou nesta zona, precisamente porque ela é ponto de convergência da mente, da vontade e 

dos instintos. Encontramos na Bíblia o mesmo pensamento expresso no coração do homem, nome 

utilizado para designar a fonte de onde brota toda a vida espiritual.    

A educação da fé não deve orientar-se em primeiro lugar para a aceitação intelectual de verdades 

nem para o cumprimento voluntarista de preceitos e normas. Procurará ganhar o coração do 

educando e ajudá-lo na sua abertura existencial frente a Deus (ex.: tempo para Deus). 

 

3. A PEDAGOGIA DA ALIANÇA 

De entre todos os vínculos, o PK destaca a prioridade do vínculo com Deus porque nele está a 

realização plena do homem. É o eixo que ordena todo o sistema de vinculações, tanto na dimensão 

pessoal como social. 

Para ele, se não há uma forte vinculação a Deus, ficam em risco os restantes vínculos. Acredita que 

o desejo do mundo moderno de criar um mundo fraterno, pacífico e justo sem Deus está condenado 

ao fracasso (“Humanidade sem religiosidade conduz a bestialidade”). 

Aqui reside o grande desafio da Igreja contemporânea. Há vários séculos que se vem a gerar um 

tipo de homem e de cultura separados de Deus. Para o homem moderno, Deus é um grande 

ausente: ou não existe ou, se existe, não fala nem intervém neste mundo. O homem aparece, assim, 

como o único responsável pela construção da história. Hoje a ciência e a técnica tornaram o homem 

poderoso e ele já não precisa de recorrer a Alguém acima dele. Pensadores como Marx e Nietzsche 

procuraram eliminar a ideia de Deus para que o homem realmente conquistasse a sua grandeza. 

Outros, não militam neste ateísmo e acreditam num Ser Supremo, mas as suas crenças não 

desempenham nenhum papel na sua vida concreta. 

a) A Aliança com o Deus da vida 

O PK afirma a necessidade de olhar para a Aliança como uma pedagogia porque nela radica o grande 

gesto de Deus para connosco. Toda a Revelação se centra num pacto de amor que une Deus aos 

homens, no qual Ele entrega o seu amor, toma a iniciativa de oferecer a sua amizade e chama o 

contraente humano a colaborar ativa e livremente nos seus planos.  

A história da Salvação é feita desta cooperação constante entre Deus e os homens, na qual Ele 

vela pela realização do seu projeto enquanto os homens o ajudam com a sua ação comprometida. 

O Deus cristão é Deus da vida, Alguém com quem se pode manter um diálogo. 



               

 

Deus enviou-nos o Seu Filho através de Maria. Ele revelou-nos que Deus faz tudo por amor, 

mediante o amor e para o amor. O Deus da vida quer comunicar a vida ao homem, quer selar com 

ele uma Aliança. 

A pedagogia da Aliança procura servir a vida do educando para que ele possa abrir-se à sua vocação 

cristã e desenvolvê-la com harmonia. Essa vocação tem o seu fundamento na graça do batismo e o 

seu centro é a celebração da Eucaristia. Fortalece-se pelos sacramentos e pela oração, concretiza-

se em obras de amor o próximo e na santificação da vida diária.    

b) Através de Maria 

O PK diz-nos que “Por desígnio divino, o grande meio é Maria. Ela foi constituída modelo e 

modeladora de homens e comunidades aliados com Deus” [Kentenich, José, Jornada de Educación 

Mariana].  Ninguém como Ela encarnou a realidade do Evangelho. Os homens precisam de exemplos 

para seguir. Os valores possuem mais força quando estão encarnados; a sua transmissão realiza-se 

mais pelo contacto vital do que por ensinamentos teóricos. A vida e a verdade de Cristo encontram 

em Maria a concretização mais alta e perfeita. 

Deus deu-lhe o poder de atuar no coração dos homens e dos povos. O PK afirmou muitas vezes: 

“Ela é a grande missionária. Ela fará milagres!”. 

A pedagogia da Aliança enriquece-se pela pedagogia mariana. O carisma de Maria – carisma 

feminino e maternal é precisamente esse: aproximar vitalmente as pessoas da Trindade, oferecer 

familiaridade com o mundo sobrenatural, tornar a Igreja um lar para o homem. 

c) Pela vinculação a uma atitude mariana  

A lei fundamental da pedagogia mariana é: “Pela vinculação à atitude mariana.” A vinculação 

mariana é o cultivo de uma relação permanente, profunda e carregada de afeto com Nossa Senhora. 

Implica o contacto vital, expresso numa oração feita de diálogo filial, na entrega confiada, no amor 

pessoal e na disposição a colaborar com Ela nos seus planos. Essa vinculação pode expressar-se de 

muitas maneiras: no culto litúrgico, na consagração pessoal e comunitária, na peregrinação com 

devoção aos santuários, na oração do terço, do Angelus e de muitas outras formas. 

A atitude mariana é a apropriação original das atitudes profundas de N. Sra. É entrar em comunhão 

com os seus interesses, viver os seus ideais, deixar-se inspirar pelos seus valores fundamentais. O 

amor não só possui uma força unitiva como também uma força que assemelha. Daí que uma 

autêntica vinculação a Ela deva conduzir à atitude, assimilação dos valores de Maria, á imitação das 

suas virtudes.  

A história de Schoenstatt mostrou que Maria ocupa um lugar chave na psicologia e na pedagogia 

das causas segundas: o amor à sua pessoa transforma-se em fonte para a participação na sua tarefa: 

dar à luz Cristo em cada homem e nas culturas. Para isso precisa de homens e mulheres que se 

ofereçam como instrumentos e aliados. 



               

 

Em 1914, o Fundador e um grupo de jovens selaram pela 1ª vez a Aliança de Amor com Maria no 

Santuário original. Desde então, existe a convicção de que Nossa Senhora, a partir de lugares de 

graças, quer oferecer dons de acolhimento no mundo sobrenatural, da transformação interior e do 

envio apostólico. Para isso, pede a nossa colaboração humana, exige “contribuições ao Capital de 

Graças”, para a realização da missão de renovação religiosa e moral do mundo.   

 

B. O PROCESSO PEDAGÓGICO 

A educação decide-se no contacto vital. As técnicas, os ambientes adequados, a disposição dos 

recursos é importante, mas nada é comparável ao influxo que põe em marcha o processo 

pedagógico e o torna fecundo. Sem este contacto, poderão eventualmente transmitir-se 

conhecimentos, impor-se hábitos, mas não se atingirá o mais importante: despertar os centros 

criativos do educando e indicar-lhe o caminho da fidelidade a si mesmo.  

A reciprocidade é um requisito indispensável para que o contacto seja autêntico. Da parte do 

educador, requer abertura para receber, ser complementado, intercambiar com franqueza e 

aceitar a crítica proveniente do educando. Quando isso não acontece, com o tempo as duas partes 

tornam-se indiferentes, pouco ou nada recetivas e infecundas uma para com a outra.  

O contacto vital não diminui as responsabilidades do educador, não ignora as diferenças com o 

educando, não nivela; ao contrário, enriquece ambos, em especial o educador. 

O contacto vital supõe e exige dedicação de tempo e energias, permanente disponibilidade e 

concentração nas necessidades múltiplas do educando. Requer, em síntese uma grande capacidade 

de amor que não deve ser confundida com entusiasmos passageiros. Os educadores são canais 

privilegiados de comunicação de amor divino aos educandos e os educandos são-no igualmente 

para os educadores. 

Esta dimensão deve expressar-se na realidade ascético pessoal do educador: o amor deve conduzi-

lo ao esquecimento de si mesmo, a assumir no seu coração e na sua mente a vida dos que lhe foram 

confiados, a estabelecer uma ligação tão profunda e íntima com eles que passem a formar parte da 

sua pessoa. O contacto pessoal não se reduz, nesse sentido, à dedicação de tempo cronológico, ao 

empreendimento de algumas atividades ou à tenção burocrática e rotineira das obrigações 

impostas.  

O PK afirma que o contacto vital cria um misterioso estar um no outro, com o outro e para o outro. 

E esta é a solução primeira e fundamental para a crise de educação contemporânea. Só uma 

pedagogia do amor será capaz de enfrentar os desafios dessa crise:  

“O amor é o ponto de contacto, tem de estar no princípio, no meio e no final. É e continua a ser a 

chave mágica que abre o coração do homem – ainda que por vezes pareça que os seus sentimentos 

religiosos morreram – e, ao mesmo tempo, brinda um acesso às supremas alturas da perfeição.” 

[Kentenich, José, Alianza de Amor, Buenos Aires, PP de Schoenstatt, 1978]  



               

 

1. PEDAGOGIA DA CONFIANÇA E DO RESPEITO 

De entre as muitas atitudes implicadas neste contacto vital, O Fundador realça duas: a confiança e 

o respeito. O homem é um ser ferido pelo pecado e sofre, na sua marcha para a sua realização plena, 

obstáculos e retrocessos. Mas a ferida do pecado não destruiu a natureza humana e esta conserva 

a inclinação para a verdade, o bem e o amor. Para se abrir, o homem precisa da ajuda da graça 

divina. 

1.1. As dimensões da confiança:  

A pedagogia da confiança implica: 

 Conservar a fé no lado bom do educando, apesar das desilusões e fracassos dos seus 

comportamentos e iniciativas;  

 Oferecer uma compreensão enaltecedora a todo o momento, especialmente quando o 

educando experimenta os limites próprios ou alheios; 

 Ajudar a uma aceitação serena das luzes e sombras da sua realidade pessoal e social, quando se 

confronta consigo mesmo e com o mundo que o rodeia; 

 Encorajá-lo nas dificuldades e lutas por superar obstáculos próprios nas diferentes fases da vida; 

 Evitar a condenação e a crítica indiscriminada como resposta às inevitáveis falhas e resistências 

do educando no processo de integração de valores, princípios e regras de convivência; 

 Criar e respeitar espaços para decisões livres e autónomas do educando, nos quais este possa 

manifestar a sua criatividade e desenvolver os seus anseios, projetos e inquietações. 

 Ressaltar sempre o positivo em cada uma das suas iniciativas e atuações e arriscar-se a construir 

sobre esta base. 

 

É preciso demonstrar a confiança com sinais concretos. Todo o ser cresce na medida em que 

encontre pessoas que confiem nele. Pelo contrário, a desconfiança faz emergir as forças negativas 

e o educando vê-se impelido a atuar por oposição, rebeldia ou por vingança.  

 

1.2. As dimensões do respeito 

A atitude de respeito é mais uma componente do amor. É a renúncia a toda a iniciativa de 

dominação e de imposição sobre o educando e é uma concretização do serviço desinteressado à 

vida do outro. 

Erich Fromm definiu o respeito nestes moldes: 

“Respeito não significa temor nem reverência submissa: denota, de acordo com a raiz da palavra 

(respicere: olhar), a capacidade de ver uma pessoa tal como ela é, ter consciência da sua 

individualidade única. Respeitar significa preocupar-se de que a outra pessoa cresça e se desenvolva 

tal como é”. [Fromm, Erich, El arte de amar, Buenos Aires, Paidós, 1972] 



               

 

O respeito implica uma atitude de profunda valorização da pessoa do educando; assombro ante os 

seus talentos e capacidades; interesse por promover todas as suas coisas positivas; serena aceitação 

das suas facetas negativas e defesa da sua fama e dignidade.  

Os inimigos do respeito são muitos:  

 Educar aplicando moldes pré-fabricados, de onde se exclui a originalidade do educando. 

 Impor maneiras de atuar e pensar, hábitos de conduta feitos à medida do educador; 

 Organizar a vida do educando, escolher-lhe uma profissão, decidir amizades e namoros; tudo 

de uma forma não autoritária, mas com mecanismos subtis de gratificações afetivas ou 

materiais. 

 

O PK foi um ardente defensor do respeito por considerar cada homem como um pensamento e 

um desejo encarnado de Deus:  

“Deus depositou em cada vida humana uma ideia que anseia realizar. A minha missão de educador 

é descobrir essa ideia de Deus e empregar toda a minha força para que se encarne e realize na vida 

de cada homem. Por conseguinte: respeito ante cada destino, talento e originalidade humanos.” 

[Kentenich, José, Para un mundo de mañana, Florencio Varela, Hermanas de Maria, 1985]. 

Esta atitude não exclui uma clara condução por parte do educador, firmeza nas suas disposições, 

exigências sérias e, se necessário chegar a uma correção, à repreensão ou ao castigo. O respeito não 

deve ser confundido com indiferença e neutralidade absolutas. O que esta atitude requer é a 

renúncia à arbitrariedade, à imposição e à dominação, frutos do egoísmo e da insegurança do 

educador. 

Quando o educador tem uma atitude de respeito para com o educando, desperta espontaneamente 

nele uma resposta de reciprocidade. À força de confiar e de respeitar, o educador ganha a confiança 

e o respeito dos seus. 

São muitos os efeitos positivos gerados pela pedagogia da confiança e do respeito: 

 

 O desenvolvimento da originalidade própria e o estímulo para o aproveitamento dos talentos, 

redunda numa sã consciência de autovalorização;  

 Estabilidade emocional que incide na boa comunicação com os demais e com o meio ambiente;  

 Confiança em si mesmo, autonomia para assumir responsabilidades, tomar decisões e 

capacidade de iniciativa para o desenvolvimento global;  

 Aceitação do outro, respeito pelas legítimas diferenças nos modos de ser e atuar, vontade de 

dar e receber, de complementar e ser complementado; 

 Criação de um ambiente de diálogo, de intercâmbio e de respeito mútuo entre educando e 

educador.  

 

 

 



               

 

2. PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

O processo educativo possui todo o dinamismo próprio do ser vivo, em permanente 

desenvolvimento. O PK fala, nesse sentido, da pedagogia do movimento. Diz-nos assim que a 

educação é um contínuo adaptar-se às necessidades, às etapas e aos ritmos de crescimento vital 

das pessoas e comunidades. 

O contrário da pedagogia de movimento é uma pedagogia estática, que já não é serviço à vida, 

mas cumprimento rotineiro de programas, manutenção de estruturas e burocracias, fidelidade a 

costumes fossilizados ou concessão à mediocridade e resignação do educador.  

A pedagogia do movimento requer por parte do educador uma grande flexibilidade, capacidade de 

adaptação a novas situações, espírito criativo e sensibilidade pedagógica para a captação de novas 

necessidades pessoais e comunitárias. Requer, em síntese, uma grande sensibilidade para os 

desejos e insinuações do Espírito Santo. Para o PK, esses sinais através dos quais Deus nos vai 

mostrando caminhos, revelam-se-nos a partir das vozes da alma, do tempo e do ser (Kentenich, 

José, Pedagogia Schoenstattiana para a juventude, conferências IX e X; Jornada de educación 

mariana.) 

2.1. A lei da adaptação 

Uma das acentuações mais importantes é a necessidade de adaptação à perspetiva de interesses 

do educando.  

Cada homem possui uma forma original e limitada de incorporação dos estímulos provenientes do 

mundo exterior. Esses estímulos passam forçosamente pelo filtro da sua perspetiva de interesses e 

são elaborados no seu interior. Por vezes, os valores mais elevados e transcendentes podem ser 

anulados ou neutralizados na pessoa porque não foram integrados por ela, num mesmo 

“comprimento de onda”. Esta é uma grave falência de muitas formas de educação religiosa que 

proclamam verdades importantes, mas desligadas da realidade e sensibilidade do homem moderno. 

Para entrar em sintonia com a pessoa e conhecer a sua perspetiva de interesses, o PK acentua o 

domínio de duas artes: a arte de escutar e a arte de ajudar o outro a abrir-se. Chama-lhes “artes” 

porque ambas requerem uma aprendizagem e dominam-se após muita prática. São o resultado de 

um esforço sustentado. Infelizmente, não são frequentes nos pedagogos atuais. 

2.2. A arte de escutar 

Não se trata apenas de ouvir as palavras do educando. Implica ouvir com atenção, dedicar tempo 

com generosidade e sobretudo, ter um interesse real pelos comentários e coisas do educando. Isto 

leva ao mais importante: escutar o que ele diz para compreender o que quer dizer realmente: algo 

de suma importância, especialmente quando se trata de adolescentes. (ex.: suicídios) Isso exige 

muita paciência, um grande esquecimento de si mesmo e tempo. A maior recompensa deste esforço 

é a experiência do bem que esta prática de escuta exerce sobre o educando. 



               

 

Ao ser escutado com atenção e amor benevolentes, o educando encontra um espaço onde pode 

verbalizar uma dúvida, uma vivência triste ou expressar uma dor escondida, desatando assim muitos 

“nós” interiores e pondo-se novamente em marcha no caminho da liberdade interior. 

Diz-nos o PK: “A arte de escutar é uma arte pouco frequente hoje em dia. Para isso é necessário ter 

ideias claras e um coração límpido e muito desinteressado. O nosso escutar deve ser vivificador e 

libertador; não uma atividade aborrecida, cansativa e na qual se perceba desinteresse. Se temos um 

sentimento de retidão para com os que nos foram confiados, mostraremos sempre um vivo interesse 

por tudo. Há muitos artistas da palavra, mas poucos do escutar e compreender. Há muitos 

educadores que começam no ato de falar de si mesmos, das suas angústias e problemas, doenças, 

vivências e experiências. Por isso, a juventude não chega até nós, porque ela própria quer dizer 

alguma coisa.” [Kentenich, José: Educar: pensamientos sobre el educador y la educación, Santiago 

de Chile, Hermanas de Maria, 1983] 

2.3. A arte de ajudar a abrir-se  

Esta arte complementa o escutar. Um sinal de maturidade pessoal é precisamente uma certa 

“clausura interior” e, simultaneamente, abertura aos demais. 

No processo de amadurecimento do educando acontece com frequência que a pessoa precisa de 

comunicar as suas vivências, compartilhar alegrias e tristezas, descarregar tensões interiores e não 

o consegue sem uma ajuda externa. Por outro lado, cada homem é muito cioso da sua própria 

intimidade, especialmente na adolescência e juventude. 

A arte de ajudar a abrir-se começa no próprio educador, pela confiança que desperta e expressa-

se na sua capacidade de ajudar a que o educando o deixe entrar na intimidade e o torne participante 

das suas alegrias e tristezas, das suas perguntas e anseios, da sua vida. 

Nesta matéria, não há receitas nem fórmulas mágicas, mas há inimigos declarados desta arte: 

 A ansiedade de compartilhar com o educando, a qualquer preço, os seus pequenos ou grandes 

segredos; 

 A curiosidade por saber tudo o que acontece ao educando;  

 Os ciúmes de não ser o único ou o primeiro confidente;  

 Um psicologismo barato que impulsiona a uma permanente interpretação da alma do 

educando; 

 A infidelidade e o abuso de confiança, causadores de feridas muito profundas em muitas 

histórias pessoais. 

Saber ajudar o educando a abrir-se é quase uma consequência natural do contacto vital feito na 

base do respeito e da confiança. 

 

 



               

 

3. ATRAVÉS DAS CORRENTES DE VIDA 

A pedagogia do movimento dá também uma grande atenção à atmosfera ou contexto da 

comunidade na qual se realiza a educação. É de primordial importância que o educador saiba 

fomentar “correntes de vida” que impregnem e mobilizem as pessoas e a comunidade. 

Os elementos essenciais de uma corrente de vida são: 

 A forte presença de alguns valores; 

 A captação de todos os níveis da personalidade do educando, especialmente do seu mundo 

afetivo; 

 O caráter de resposta a uma situação concreta; 

 A expressão desses valores em símbolos e em ações concretas.  

 

 A corrente de vida põe em movimento todos os membros da comunidade; cria uma mística, uma 

“alma” comunitária. Distingue-se por uma atitude de livre adesão a um modo comum de pensar e 

amar, em conformidade com as contribuições criativas de muitos e pelo estímulo que surge de 

situações da vida. 

Quando numa comunidade existe realmente uma corrente de vida, produz-se de uma forma quase 

espontânea a identificação afetiva e efetiva dos seus membros com os objetivos comunitários. A 

corrente de vida gera uma sintonia – nem sempre consciente ou conceptualizada -, uma espécie de 

simpatia  que mobiliza pessoas e ambientes. 

Na história de Schoenstatt encontramos muitos exemplos de correntes de vida surgidas da vivência 

da Aliança de Amor (Ex: Jardim de Maria, correntes de coroação, etc…) 

Um bom exemplo é a Campanha da Virgem Peregrina”.  Para tal, Deus utilizou João Pozzobon, um 

pai de família do sul do Brasil. A 10 de setembro de 1950, uma Irmã de Maria convidou-o a 

acompanhá-la numa visita que ia realizar com um grupo de jovens a uma família das redondezas. 

Levaram um quadro de N. Sra. de Schoenstatt, abençoado nesse dia no Santuário de Santa Maria e 

rezaram o terço com essa família. 

A partir desse dia e durante mais de 30 anos, João Pozzobon peregrinou com a imagem de N. Sra. 

de Schoenstatt às costas: primeiro nas famílias e, a partir de 1954, também às escolas, hospitais e 

prisões. 

Milhares de pessoas recebem hoje a imagem, rezam em conjunto e experimentam as graças 

especiais da sua visita. Símbolos religiosos, orações espontâneas, cânticos populares expressam a 

devoção da comunidade reunida em torno desta visita de N. Sra. Aos poucos, Ela desperta a vontade 

de uma reaproximação a Cristo e à Igreja, o que se concretiza na intensificação de receção dos 

sacramentos, numa vida de oração e conversão e num novo estilo de vida. A solidariedade de Maria 

com todos, e em especial com os mais pobres, impulsiona a ações concretas de assistência e 

proximidade dos mais necessitados. 



               

 

O que começou por ser uma iniciativa de uma pessoa, com os anos, irradiou para milhares de 

lugares e centenas de escolas, hospitais, prisões, paróquias. Hoje a Campanha estende-se pelos 5 

continentes. 

Nesta corrente de vida encontramos alguns elementos vitais: concentração em determinados 

valores da fé, tais como a presença de maria, a sua proximidade e ação maternal, o valor da oração 

em comum e a expressão desses valores em formas e símbolos acessíveis a todos. Maria é colocada 

no centro do lar, em ligação com as necessidades e as alegrias quotidianas. A adesão cordial, a 

participação ativa dos portadores e de quem recebe a Virgem Peregrina, e sobretudo a ação do ES, 

possibilitam uma forma de evangelização adequada às necessidades do homem contemporâneo. 

Uma grande parte da educação consiste em despertar tais correntes, em encontrar novos motivos 

para as enriquecer, em saber orientá-las e alimentá-las, em transmiti-las sem cessar e levá-las a 

realizações concretas.  

A Providência suscitou em Schoenstatt esta corrente de levar aos homens a experiência das 

magnificências de Maria, Mãe Três Vezes Admirável, no Santuário. “João Pozzobon considerava-se 

“o pequeno aluno do PK” e desejava ser o José Engling da América.  Sustentou a Campanha da 

Virgem Peregrina com a sua vida e uma profunda vinculação ao santuário através dos seus 

fidelíssimos aportes ao Capital de Graças na sua vida pessoal, familiar e apostólica.” [Apontamentos 

de conversas sobre o tema, mantidas entre o P. Humberto Anwandter e o P. José Pontes, 

Schoenstatt, janeiro de 1989].     

 

C.  O Perfil do Educador 

Na pedagogia moderna refletiu-se muito sobre métodos e técnicas. Eles são necessários, mas a 

chave é e será sempre a pessoa do educador. O que é educar? Educar é o impacto de uma vida 

sobre outra vida. O educador é aquele que se dá conta de que a sua vida influi sobre outra vida e, 

como tal, assume-o responsavelmente e vive-o como uma missão. Podemos meditar sobre as 

pessoas deixaram (ainda deixam) marcas na nossa vida e nos ajudaram a ser mais livres e 

comunitários da mesma forma que, na relação com os filhos, ou os alunos ou no trabalho com a 

juventude existem, de facto, encontros pessoais e vitais … 

1. O EDUCADOR AUTOEDUCADO (AVAL DA HONESTIDADE DA HETEROEDUCAÇÃO) 

O PK dá particular importância ao processo de autoeducação do educador: “Se como educador não 

afirmo com todo o meu ser o objetivo de conduzir para o qual quero conduzir os demais, se não me 

esforço por encarnar antecipadamente o ideal dos meus educandos, a educação será um fracasso. 

É possível que na teoria todos o saibamos, mas devemos realizá-lo vitalmente com todo o vigor da 

personalidade.” [Kentenich, José, Para un mundo de manãna, Florêncio Varela, Hermanas de Maria, 

1985].  



               

 

Este serviço à vida não requer uma grande quantidade de ações externas, domínio de muitas 

técnicas nem tão pouco regras ou sanções ou castigos. O decisivo é que o educador, em virtude da 

sua presença e ação, exerça a atração própria dos ideais encarnados, que pela sua entrega, através 

de um amor respeitoso e desinteressado, desperte as forças latentes no educando e as ponha em 

marcha na conquista do ideal.  

Quando o educador aspira seriamente à realização do seu próprio ideal (mesmo com limitações 

pessoais, carência de certos talentos ou necessidade de superação de defeitos) e se entrega ao 

serviço dos que lhe são confiados, então conquista a base de toda a educação: a autoridade moral. 

Essa autoridade resulta de um processo interior no educador, através do qual ele luta pela 

encarnação dos valores que deseja transmitir, e de um processo interior do educando através do 

qual ele experimenta a irradiação dessa mesma encarnação e o estímulo a orientar a sua vontade 

para esses valores. 

“A autoridade interior repousa no serviço criador e desinteressado que se concede à vida do outro. 

Ter autoridade, a partir desse ponto de vista, significa ser autor e protetor de uma vida alheia 

autónoma. A autoridade exterior sem a correspondente autoridade interior jamais educará. Talvez 

consiga manter uma comunidade sob uma disciplina militar, mas nunca formará uma verdadeira 

comunidade”. [Kentenich, José, Para un mundo de manãna, Florêncio Varela, Hermanas de Maria, 

1985] 

Daí que as maiores exigências num processo educativo recaiam não sobre o educando mas sim 

sobre o educador. A ele é pedido que percorra primeiro o caminho que há de indicar depois ao 

educando. Deverá conquistar em plenitude o seu próprio ideal pessoal, possuir vínculos fortes e 

harmoniosos com os demais e com as coisas e viver em aliança com Deus. 

 

2. O EDUCADOR E A SUA MISSÃO: PATERNIDADE - MATERNIDADE 

Todo o educador está chamado à maternidade ou paternidade espiritual. A pedagogia, enquanto 

serviço desinteressado à vida, é um processo de transmissão e promoção da vida e ela só cresce 

por influxo de uma outra vida. 

Cada educador realiza esta vocação através da sua identidade pessoal – homem ou mulher, com 

valores próprios em si mesmos e em relação mútua de reciprocidade e complementação. Esta 

dialética de igualdade, diferenciação e reciprocidade apela à solidariedade e à corresponsabilidade. 

Numa cultura em que predominam os valores masculinos, é importante realçar estas verdades. 

A antropologia moderna afirma que é tarefa de cada pessoa integrar em si mesma a 

masculinidade e a feminidade, segundo a condição sexual própria. Ao polo masculino (chamado 

“animus” na psicologia moderna) pertencem o impulso, o poder condutor, a ordem, a objetividade 

e a razão, a conquista, a força centrífuga, a tendência à transformação e a projeção no futuro. É a 

vida em evolução.  O masculino concede primazia à ação sobre a contemplação, à ideia sobre a vida. 

O seu mundo próprio é o trabalho. 



               

 

Ao polo feminino pertencem a interioridade, o sentimento, a recetividade, a força geradora, o 

repouso, o poder por plenitude vital, a imanência, a força centrípeta, a tendência à conservação e à 

fixação no presente. É a força que origina a vida; o seu interesse principal é o ser humano concreto. 

O seu mundo próprio é o cuidado. A psicologia moderna denomina “anima” ao polo feminino. 

O PK acentuou de uma forma pioneira o enfoque original da dignidade e papel da mulher na 

sociedade, destacando a missão desta última “para a redenção do homem e da cultura atual”. 

Denunciou o facto da nossa cultura atual não ter alma porque não integrou o aporte original do 

elemento mais genuíno da mulher – a maternidade, ou seja, o eterno no feminino. Isto implica um 

grande desprendimento interior na mulher, mas, por outro lado, uma grande força que gera vida na 

alma do educando.   

O homem, como imagem e semelhança de Deus, está chamado a imitá-lo; e Deus é serviço 

projetado em atividade criadora, redentora e salvífica, única, desinteressada e magnânima. Isto 

chama-nos a atenção sobre o imperativo de tornar nossas essas características divinas tão marcadas 

do eterno da mulher, da sua maternidade. 

Ao falar dos valores típicos de um e de outro sexo, deve ter-se em conta que se trata de tendências, 

e em nenhum caso de valores exclusivos ou que excluam. O PK acentua que, para a realização pessoa 

da mulher é importante que ela não só desenvolva plenamente a “anima”, mas que integre também 

valores próprios do homem. O mesmo vale, em sentido inverso, para o homem. A vocação à 

maternidade inclui elementos de paternidade, assim como inclui valores próprios da maternidade. 

“Normalmente, ambos os sexos procuram uma complementação espiritual através do trato ou 

relação mútua, a fim de crescer através desta e chegar a constituir uma “bi-unidade espiritual”. Para 

uma pessoa determinada, sobretudo para um educador solteiro, a tarefa de autoeducação consiste 

em encarnar na sua própria pessoa ambas as formas originais de ser e de crescer assim até alcançar 

a plena maturidade em Cristo e a plena maturidade como educador. Daqui decorre que o educador 

vive uma permanente “unidade de tensão” entre amor paternal e amor maternal, entre sabedoria 

paternal e sabedoria maternal, entre cuidado paternal e cuidado maternal” [Kentenich, José, Mi 

filosofia de la educación, 1985]  

São duas as forças geradoras de vida: a plenitude interior de vida no próprio educador e a entrega 

permanente e desinteressada aos educandos. 

2.1. A plenitude de vida 

O processo educativo é um ato de gerar vida. Se não sou a personificação do que ensino, então não 

possuo força geradora. O que exige isto do educador? Que ele mesmo lute energicamente contra 

toda a mediocridade da sua própria natureza. Só assim a palavra que pronuncie estará impregnada 

de vida: 

“Consciente ou inconscientemente, as pessoas que vivem os valores superiores exercem uma ação 

formadora sobre a alma dos seus semelhantes. É uma ação direta, eficaz e orientadora. Não é o 

dever convertido em formas e preceitos, códigos e normas, o que mobiliza o coração do outro a 



               

 

“apreciar” ou não determinadas ações e pessoas. É a imitação de um modelo de vide que precede 

ao conhecimento puramente abstrato do dever. À medida que é apreciada a “figura humana” do 

modelo (o educador, dirigente), este é seguido consciente ou inconscientemente” [Mandrioni, 

Héctor, La vocación  del hombre”, op.cit] 

Schoenstatt dá uma importância vital a esta influência porque produz uma transmissão de vida de 

altíssimo valor: traz consigo uma assimilação de uma escala de valores e dá ao educando segurança 

e abrigo, protegendo-o de muitos perigos:  

“A vinculação filial do educando ao educador cria uma união anímica e com ela um profundo 

acolhimento interior. Este acolhimento não depende da proximidade física, perdura ainda depois da 

morte do educador e acompanha o educando até uma idade avançada. Nele se torna efetiva, de 

uma forma muito profunda, a lei da comunicação da vida. O educador oferece ao educando parte 

do seu ser; o seu pensar, sentir, querer e agir; a sua capacidade de julgar, toda a riqueza da sua vida 

interior…). Nasce uma harmonia de corações e de inclinações. O educando, em certo sentido, assume 

o ritmo de vida do educador, mais ainda: a atitude anímica, a escala de valores, inclusivamente a 

cosmovisão do educador torna-se propriedade sua… Por essa razão, os educadores e educadoras 

que realmente são pais e mães espirituais, podem preservar os seus filhos espirituais de um sem 

número de crises e lutas morais, como também de dificuldades referentes à fé”. (Bleyle, M., 

Educación según la espiritualidade de Schoenstatt, Santiago do Chile, 1973]- ( Ex. pessoal de ”Tempo 

para Deus” em família: durante a fase da nossa adolescência, quando não  nos queríamos juntar aos 

pais a rezar, eles asseguravam-no por todos nós e era importante saber isso). 

 

“As tradições não se baseiam na transmissão de um certo tipo de conhecimentos, mas na 

transmissão de certas categorias de qualidades humanas. Se a geração seguinte deixa de perceber 

essas qualidades, uma cultura de cinco mil anos desmoronar-se-á, mesmo que o seu conhecimento 

se transmita e continue a desenvolver-se”. [Fromm, Erich, El arte de amar, Buenos Aires, Paidós, 

1972]. 

2.2. O serviço desinteressado 

A segunda condição é a doação pessoal, o amor feito serviço permanente e desinteressado. A 

atitude paterno/maternal consiste numa vigorosa disposição para servir a originalidade do outro, 

mesmo quando isso exija renúncia e sacrifício. Isso implica preocupação pessoal, dedicação 

responsável, sabedoria e flexibilidade. 

O PK gostava muito da imagem do Bom Pastor recordando que “ao entregar a minha vida pelos que 

me seguem, devo lutar pela sua perfeição. Para isso, a minha vida deverá ser clarificada e purificada. 

Como se faz isso? A minha força física pertence aos que me seguem; o meu saber, o meu tempo e a 

minha saúde pertencem-lhes.” [Kentenich, José, Conferências de Milwaukee, 1963] 

 

 



               

 

A paternidade ou maternidade espiritual caracteriza-se por um amor que une bondade e exigência, 

proximidade e distância, firmeza e flexibilidade. O PK costumava expressar essa síntese difícil de 

alcançar e dom do Espírito Santo com as seguintes palavras: “O educador deve ser terno como uma 

mãe e duro como um diamante”: “Trata-se de um amor que protege e eleva, um amor que conduz 

e sustenta, um amor bondoso que sabe compreender, e um amor vigoroso que não teme exigir. Um 

amor que crê no bom de cada pessoa que está à sua frente e na sua missão pessoal; um amor que 

aspira à realização dessa missão e não retrocede diante das mais altas exigências”. [Kentenich, José, 

Pedagogia Schoenstattiana para la juventud, op. Cit.]    

2.3. A força da humildade 

A primeira manifestação de humildade no educador é a abertura para receber o educando ou 

colaborador. Saber e sentir-se enriquecido por quem lhe foi confiado, é uma das experiências mais 

gratificantes. Esta abertura combate a autossuficiência do educador. Não lhe permite sentar-se na 

“cátedra” a observar o educando. O bom educador aprende e recebe de todos e de cada um dos 

seus. Embora seja o intérprete da vontade de Deus para os que lhe foram confiados, estes também 

lhe manifestam a vontade divina através dos seus desejos, talentos, pedidos e esperanças.   

A segunda expressão de humildade é saber compartilhar a vida com os seus educandos. Isso 

significa que o educador é um amigo maternal ou paternal (não significa um nivelamento entre 

educador e educandos). Com esta relação anula-se o paternalismo/maternalismo, o autoritarismo, 

a relação fria e burocrática de auto-endeusamento do educador. 

A terceira expressão de humildade consiste em se tornar prescindível. Se o educador procura 

ansiosamente estar no centro, monopoliza tudo e não delega nenhuma responsabilidade, espera 

ser consultado em tudo e para cada coisa tem uma ordem ou uma proibição, se tudo deve passar 

por ele e nada deve ser feito sem ele, então esse educador está a revelar a sua insegurança pessoal 

e a má qualidade da sua pedagogia. 

Resumindo: o êxito da educação revela-se quando o educando é capaz de assumir responsabilidade 

por si mesmo, quando é autónomo, quando tem posturas próprias e quando se pode confiar nele. 

Mas isso só acontece se o educador criar no educando espaços para o seu desenvolvimento 

autónomo. 

3. O EDUCADOR ORIENTADO PARA O MUNDO SOBRENATURAL 

Para a plenitude do processo educativo não bastam o bom comportamento ético ou um alto grau 

de espírito humanista. O PK insiste que os tempos de mudança exigem um educador profundamente 

voltado para o mundo sobrenatural: 

“Se queremos renovar o mundo, não bastam os meios naturais. Devemos atrever-nos a dar o salto 

mortal para os braços de Deus. É Ele quem nos quer utilizar como seus instrumentos para criar, em 

colaboração connosco, um Mundo Novo, e nós devemos oferecer-nos e abandonar-nos a Ele como 

seus instrumentos pequenos e simples… (…) Ninguém chegará a ser um homem íntegro, ninguém 

poderá resistir como uma rocha no meio do mar, se não lançar as raízes  do seu ser, de forma cada 



               

 

vez mais profunda, no coração paternal de Deus”. [Kentenich, José, Desafios de nuestro tiempo, op. 

Cit.]. 

 O diálogo pessoal com Deus, ajudará o educador a alimentar-se do amor, da sabedoria, da 

confiança de que necessita para realizar as suas tarefas;  

 O seguimento fiel de Cristo, ajudá-lo-á a ser o Bom Pastor como modelo e guia da sua ação 

pedagógica; 

 A súplica ao Espírito Santo dar-lhe-á a interioridade, o discernimento, o ardor, a liberdade e a 

bondade para exercer o seu serviço pedagógico. 

 O amor a Maria, estimulá-lo-á a seguir o seu exemplo;  

 Na entrega de trabalhos e dores ao Capital de Graças, o educador descobrirá uma dimensão 

transcendente de toda a atividade quotidiana já que se incorpora profundamente no mistério 

da morte e ressurreição de Jesus. 

 A profunda vinculação a Deus é particularmente importante, quando chegar a hora do fracasso 

e da desilusão. As inevitáveis experiências que frequentemente se convertem em fontes de 

amargura, ressentimento e resignação, podem transformar-se em fontes de vida quando 

assumidas com fé. 

 

O Fundador gostava de comparar o papel do educador com o do semeador, e afirmava que “o 

fracasso faz do semeador uma semente”. A hora do fracasso e da desilusão pode ser hora de 

fecundidade, se existir a disposição para ser semente que cai na terra e morre, condição inevitável 

para produzir nova vida. Essas experiências são particularmente dolorosas quando descobrimos, 

enquanto educadores, os nossos limites ou quando os educandos, dececionados, descobrem as 

nossas limitações. 

A aceitação paciente da sua própria realidade e da do outro, com todas as luzes e sombras, é decisiva 

no exercício das virtudes cristãs. Faz parte da espiritualidade do educador a alegria e o assombro 

diante da vida que desperta e cresce no educando, mas também a fortaleza e a paciência diante do 

fracasso e da desilusão. 

A aceitação do outro, a alegria, a compreensão, a paciência, o respeito misericordioso, o amor 

enaltecedor, o amor exigente, constituem as qualidades de um amor pedagógico positivo. 

 

CONCLUSÃO/ DESAFIOS 

A pedagogia de Schoenstatt nasceu de 70 anos de experiência pedagógica concreta, depois do PK 

experimentar caminhos diferentes e observar, lúcida e atentamente, o que Deus operava nas 

pessoas que lhe tinham sido confiadas. 

Hoje, também nós somos convidados a percorrer o mesmo caminho. A medula e centro da 

pedagogia de Schoenstatt é o serviço desinteressado à vida, porque é serviço a Deus. A atuação 

pedagógica, sempre ameaçada pela rotina, pela fadiga e a desilusão, transforma-se em encontro 

renovado com o Deus da vida. Nossa Senhora é a grande resposta para as necessidades e 



               

 

problemas da pastoral e da pedagogia do nosso tempo. Só há, por isso, uma coisa a fazer: entregar-

nos, sem reservas, a Ela e entregar-Lhe todos os que nos foram confiados.  

Hoje, os desafios são múltiplos e devemos questionar-nos a vários níveis: 

 Como estamos a viver os nossos ideais pessoais e os ideais comunitários? Que aspetos 

queremos aprofundar?  

 

 Como sentimos a presença de Nossa Senhora enquanto Mãe e Aliada nas nossas vidas pessoais 

e de ramos? 

 

 Como estamos a oferecer aos outros o santuário nas suas múltiplas formas? O santuário-

coração, santuários-emprego, santuários-lares das nossas casas? 

 

 Em que é que sentimos que a nossa espiritualidade dá sentido(s) aos desafios que enfrentamos? 

 

 Como está a qualidade dos nossos vínculos, das nossas relações pessoais, da nossa ligação com 

Deus? Como podemos crescer mais?  

 

 Até que ponto somos “lar” para outros, referências paternais e maternais no universo das 

nossas famílias, trabalhos, relações sociais? 

 

No fundo, como nos estamos a projetar para o mundo?  

Neste ano do nosso Pai, queremos contribuir para ser a sua carta de recomendação! 

(Leitura do texto final: “Um grande homem”.) 

 

Ana Cristina Leitão/ Instituto Nossa Senhora de Schoenstatt 

____________________ 

ANEXOS:  

 Anexo 1: Parábola da águia 

 Anexo 2: Poema “Um grande homem”  

 Anexo 3: Bibliografia  
 


