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Santuário Nacional de Aparecida, 07.07.2018                              
 
“Com o Pe. Kentenich, por uma nova terra mariana”. 
 
Querida Família de Schoenstatt, queridos amigos do Movimento Apostólico de Schoenstatt, 
queridos devotos do servo de Deus Pe. José Kentenich, queridos peregrinos, 
Várias vezes já peregrinaram a este lugar de graças, a este nosso Santuário nacional de 
Aparecida, comunidades da Obra de Schoenstatt, membros dos ramos do Movimento, a 
Campanha da Mãe peregrina, o THMR, mas hoje estamos todos juntos no “coração da Igreja 
brasileira” para agradecer a Deus e a Maria pela vida e obra do servo de Deus, o Pe. José 
Kentenich; estamos aqui para oferecer o seu carisma à Igreja mais uma vez e para pedir a Deus 
que, se assim estiver nos seus planos, que o Pe. José Kentenich possa se tornar modelo de 
vida, intercessor, guia espiritual, para ainda muito mais pessoas do que ele já é, que ele possa 
ser canonizado.  
Acreditamos que a vida, a mensagem e a Obra do Pe. José Kentenich merecem ser conhecidas, 
vividas e divulgadas pela pessoa dele em si, mas também pela Obra de Igreja que ele deixou, 
pela Obra de Schoenstatt. Nós somos “frutos” dessa Obra e se estamos aqui hoje, somos um 
testemunho vivo da autenticidade do legado do Pe. José Kentenich. O Evangelho mesmo nos 
oferece um critério fundamental para determinar a autenticidade de qualquer processo vital, 
de qualquer obra de Igreja: “Pelos seus frutos os conhecereis” (MT 7,16). Em relação com o 
processo evangelizador, os “frutos” a serem valorizados podem ser considerados desde o 
ponto de vista do crescimento humano alcançado (como consequência do impacto 
dinamizador do Evangelho em uma pessoa, uma comunidade, uma nação e sua cultura – neste 
caso, estamos falando de uma pessoa que marcou muitos corações, que fundou várias 
comunidades e até recebeu títulos de “cidadão honorário post-mortem em algumas cidades do 
nosso país) ou olhando o grau de profundidade alcançado na vivência mesma da fé, tanto 
pelos evangelizadores como pelos evangelizados. Os frutos humanos indicadores de um 
processo evangelizador sadio e fecundo são, fundamentalmente, dois: primeiramente, o grau 
de participação social que a ação evangelizadora tenha levado a promover e ao mesmo tempo, 
é necessário que essa maior participação se transforme em efetiva solidariedade: porque a 
liberdade cresce autenticamente somente na medida em que ela cresce para o amor. Neste 
sentido, estamos celebrando um profeta que nos ensinou e nos ensina a amar mais, pois o 
central do seu legado é a Aliança de Amor, um profeta que nos congregou hoje em espírito de 
família, em solidariedade de destinos, um profeta que nos chamou e nos chama hoje a lutar 
por um país melhor, por uma nova ordem social, que nos chamou a construir uma nova terra 
mariana.  
 
Mas, por quê o Pe. José Kentenich é considerado um profeta?  Qual é a “profecia” que deixou 
o Pe. José Kentenich a todos nós, à Igreja e à sociedade? Profecia que poderíamos dizer, hoje, 
que é uma oferta para todos...  
Atrevo-me a mencionar alguns pontos que descrevem essa profecia que é oferecida: 

1. O cultivo consciente de uma espiritualidade trinitária, que é a própria do Evangelho 
(revelada a Maria já na Anunciação) e que constitui o grande mistério do qual fluem 
todos os demais. 
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2. Ter em conta os sinais dos tempos e vendo a situação concreta do nosso país neste 
momento, a profecia do Pe. Kentenich nos convida a destacar a vinculação com a 
pessoa de Deus Pai, sendo Ele a fonte última do mistério da Trindade e quem está por 
trás de todos os acontecimentos. 

3. Perceber a importância de Maria como Educadora da fé e “redemoinho” que nos leva 
à Santíssima Trindade. 

4. Redescobrir o significado do viver em Aliança com o Deus da história, como Deus 
sempre convidou o seu povo a viver. 

5. Deixar-se orientar por um tipo específico de fé, a fé prática na Providência Divina, um 
modo concreto de caminhar na fé, aprendendo de Maria. Viver do mistério, viver a luz 
divina, orientar-se pela “bússola de Deus” que orienta nossos passos na vida diária. 
 
Estes foram só alguns pontos que procuraram resumir a profecia deste servo de Deus 
que nos reúne aqui hoje. Foram só algumas pinceladas, pois o Pe. Kentenich, seu 
carisma, sua fundação têm muitas facetas.  
Podemos lidar de muitas maneiras diferentes com o fundador da Obra de Schoenstatt: 
para alguns: mestre da vida espiritual; para outros, fecundo educador e promotor da 
pedagogia, um homem de muita experiência na direção espiritual, guia espiritual e 
sacerdote com o dom de ser uma imagem, reflexo de Deus Pai, que é Amor e 
Misericórdia. Muitos usariam, talvez, até outras palavras que eu não mencionei aqui, 
mas o mais importante para mim e que eu gostaria de destacar para vocês: que a 
pessoa e a Obra do Pe. José Kentenich não nos deixem indiferentes e que sua visão 
nova, de vanguarda em seu tempo, que suas lutas por levar a Igreja às “novas praias”, 
mesmo que tenha significado confrontação, revolução, renovação, nos inspire, nos 
toque e nos leve a ser apóstolos no meio do mundo.  
Aos que portamos o carisma do Pe. José Kentenich, que o Espírito Santo nos envie hoje 
a colocar o seu carisma em diálogo com outras correntes na Igreja e com o mundo e 
como diz o Documento de fundação da Obra de Schoenstatt:...”e que as futuras 
gerações nos avaliem...” 
Obrigado. 
 


