
São José 
 

Dia 19 de março comemoramos o dia de São José, é também a data do onomástico do Pe. José Kentenich, 

nosso Pai e Fundador que também se chamava José, por isso, festejamos o seu onomástico, que quer dizer, 

dia do nome, ou dia do santo que leva o seu nome, com semelhanças que vão além do nome – como o amor 

à Maria e a paternidade instintiva – o Pai e Fundador recordou a pessoa de São José em muitas ocasiões, 

tendo-o como modelo. 
 
No ano de 1947, quando visitava pela primeira vez o Brasil, o Pe. Kentenich celebrou aqui, com sua Família 

de Schoenstatt, a data de seu onomástico. 
 
“Grande dia de Festa: onomástico do Pe. Kentenich. Foi cantado a missa de Schubert. O superior provincial 

dos Padres Palotinos celebrou a Santa Missa com outros dois sacerdotes”. Mais tarde, o Pai e Fundador 

conheceu o terreno, em Santa Maria/RS, acompanhado por algumas Irmãs de Maria. Ela quer manifestar aqui 

de modo especial suas glórias”. 
 
Nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich, assim como São José, quis ser exemplo de pai exemplar e 

sempre esteve à disposição dos desígnios de Deus e junto de Maria, sendo assim atento aos sinais de Deus em 

sua vida. 
 
Uma das características principais do Pe. Kentenich é conservar sempre “a mão no pulso do tempo e o 

ouvido no coração de Deus” 
 
O Verbo Divino quis viver em família. Hoje, devemos refletir sobre o testemunho de São José, um homem 

que “Deus cumula de bens”; mas, para que este bem maior penetrasse na sua vida, ele precisou renunciar a 

si mesmo e, na fé, obedecer a Deus acolhendo a Virgem Maria. 
 
 

 
(A imagem foi pintada pelo mesmo artista criador da imagem de nossa Mãe e Rainha de Schoenstatt. 

Podemos observar que a imagem de Maria é a mesma). 
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