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Coroação de Nossa Senhora em Roma – Santuário Matri Ecclesiae de Belmonte 

 
"Quando estiver em dificuldades, coroe Maria:" a frase é atribuída ao Padre 

Kentenich, Fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt. Com ele aprendemos que a 
coroação é um ato de confiança com o qual entregamos as nossas dificuldades à Mater Ter 
Admirabilis (MTA) que, como Rainha, deve suprir as necessidades daqueles que pertencem 
ao Reino de Deus. 
 
Há muitas razões para coroar Maria no Santuário Matri Ecclesiae em Belmonte. Seguem 
algumas em modo geral:  

• A renovação da Igreja de acordo com o Concílio Vaticano II; 
• A superação da pandemia e as crises sociais, econômicas e psicológicas daí 

resultantes; 
• A paz e uma preocupação responsável com o futuro do nosso planeta; 

Alguns intimamente relacionados com o Movimento: 
• O reconhecimento do carisma do Movimento de Schoenstatt na Igreja e no mundo; 
• A causa de beatificação do Padre Kentenich; 
• A missão de Belmonte a ser descoberta e implementada. 

 
A coroação da MTA será no Santuário Matri Ecclesiae em Belmonte, Roma, no ano jubilar de 
2025 – 60 anos após a conclusão do Concílio Vaticano II – que contribuiu para a reavaliação 
da Obra do Padre Kentenich, reconhecendo o seu valor e sublinhando o seu carácter 
antecipatório em relação à expressão do Concílio. 
 
É  em fase de estudo uma série de atividades para a realização deste evento de devoção e 
degraças, que se enquadra plenamente no quadro do lema do Jubileu "Peregrinos da 
Esperança". Os promotores da iniciativa são a Família de Schoenstatt italiana e o 
Romkuratorium (Conselho de dirigentes composto por representantes dos Institutos e 
Uniões de Schoenstatt) e a coordenação é confiada a uma equipe – presidida pelo Reitor de 
Belmonte, Padre Marcelo Cervi – que conta 18 pessoas de diferentes línguas e culturas, de 
diferentes Países do mundo. 
 
A Equipe já está trabalhando, consciente de que coroar não significa apenas colocar um 
objeto precioso sobre a fronte de Maria, mas é expressão de gratidão, sinal de união íntima 
com a Mãe de Deus e de confiança no seu poder real, bem como um testemunho de vida 
cristã no sentido de pertença à Igreja e um compromisso concreto com o Movimento de 
Schoenstatt, com uma das suas realidades carismáticas. 
 

A Equipe de Coordenação e Preparação 

À coroação da MTA 2025 

 


