
São José e Onomástico do Pe. Kentenich  

Dia 19 de março comemoramos o dia de São José, o castissimo esposo de Maria e o pai adotivo 
de Jesus Cristo.  

Conjuntamente, comemoramos na família de Schoenstatt, o Onomástico do Pe. 

Kentenich.  

Mas o que é um Onomástico? 

O Onomástico , como tradição italiana, é o dia de um santo, e todas as pessoas que tem o mesmo 
nome do santo, nesse dia, fazem uma celebração tão importante quanto o aniversário. 

O Santo Onomástico é o Santo que tem nosso nome. Assim, o Santo Onomástico de todo José é 
São José. 

Então queremos convidar a todos a traçar um paralelo entre  as virtudes  desses 2 Josés , 
celebrando o pai adotivo de Cristo e o Onomástico do Pe. Kentenich. 

São José, Pai de Jesus : São José teve a graça de ser escolhido por Deus para alimentar, vestir , 
educar e abraçar o Cristo. 

Pe. Kentenich  através de seu  sacerdócio  se tornou um transparente de Deus Pai. Pe. José 
Kentenich foi um reflexo da paternidade misericordiosa de Deus, revelando a todos que dele se 
aproximavam a face bondosa do Pai, se tornando ele próprio, um pai para todos. 

São José, Esposo de Maria : Deus escolhe São José para esposo de Maria. Ele amou, amparou, 
protegeu e  acolheu Nossa Senhora. 

Pe. Kentenich entregou-se e consagrou-se totalmente a Maria. A grande missão de sua vida foi 
anunciar as glórias de Maria e conduzir a todos à  Aliança de Amor com a Mãe e Rainha Três 
Vezes Admirável de Schoenstatt. 

São José, Fiel e Paciente :  fiel no cumprimento de todos os deveres como pai e esposo. Paciente 
porque suportou todas as adversidades e provações: viagem a Belém, fuga para o Egito ...Fiel e 
paciente na vontade de Deus. 

E o que dizer do Pe. Kentenich : a prisão no campo de concentração de Dachau, a separação da 
Família de Schoenstatt pelo exílio imposto pela Igreja durante 14 anos. Pe. Kentenich aceitou 
com serenidade seus momentos de provação, nos ensinando que a cruz é graça e nos atrai a 
Deus Pai. 

São José, Patrono da Igreja : O Papa Pio IX, em 1870, proclamou São José como Padroeiro da 
Igreja por ele ter sido o protetor de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Pe. Kentenich  é o fundador de uma obra que abrange o mundo inteiro, apesar de todos os 
obstáculos que enfrentou desde a sua fundação. Os frutos da Obra de Schoenstatt são uma 
benção para toda Igreja. Gravado em seu túmulo está a grande verdade de toda a sua vida : 
DILEXIT ECCLESIAM – Ele amou a Igreja ! 

São José, Intercessor: São José é o santo que intercede por todas as graças. Vários outros santos 
o tinham como especial protetor e modelo,  como por exemplo Santa Tereza D’ Ávila e Santa 
Terezinha do Menino Jesus. 

Pe. Kentenich está em processo de canonização. Ele que em vida abençou crianças , jovens, 
esposos, mães; continua a abençoar e interceder por todos aqueles que confiam nele.Peçamos 
a ele por nossas necessidades ele ajudará .  



Rezemos a Mãe e Rainha Três Vezes Admirável e a São José pela sua canonização, para que 
possamos ter mais esse José nos altares. 
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