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HOMILIA EM GYMNICH 

Domingo de Cristo Rei. 

L. 1: Leitura da Profecia de Daniel 7,13-14 

L. 2: Leitura do Livro do Apocalipse de São João 1,5-8 

Ev: Evangelho de Jesus Cristo segundo João 18,33b-37 

Celebramos hoje a Solenidade de Cristo Rei. Confessamos que Cristo é o Senhor da História. 

Que Ele tem poder para dar sentido e conduzir a pequena história das nossas vidas e a grande 

História de todos os povos. Esta História que tantas vezes nos dói, que nos parece dominada por 

poderes obscuros, pela injustiça e pela mentira, pela guerra e pela miséria. Na nossa fé 

afirmamos que o reino de Deus se tornou visível na pessoa de Jesus, que Ele continua a estar 

presente no meio de nós e que no fim dos tempos Se manifestará plenamente. Haverá então um 

novo Céu e uma nova Terra. Já não haverá choro nem morte. Deus será tudo em todos. E aqueles 

que seguiram o seu mandamento de amor, a Deus e ao próximo, estarão para sempre junto d’Ele. 

Para sermos bons cidadãos deste reino precisamos de mestres, de guias, de modelos, de santos. 

Com eles aprendemos ideias, metas, formas de vida y antecipações de outro mundo superior ao 

nosso. Eles dão-nos, não só testemunho de humanidade, mas o ânimo necessário para a tentar 

realizar, a confiança de que vale a pena tentar a aventura de se ser cidadão do reino, o 

testemunho de que Deus colabora neste empreendimento oferecendo-nos a Sua força para o 

realizar. Os santos demonstram que o Evangelho de Jesus Cristo não é a proclamação de belos 

ideais impossíveis de alcançar, frases bonitas mas ineficazes, utopias. As melhores e mais 

fecundas páginas da história da Igreja foram escritas pelos santos. 

Uma Igreja sem santos seria uma Igreja empobrecida, sem sinais visíveis de que a graça de Deus 

transforma as vidas, sem poder mostrar, no concreto, o que acontece quando alguém segue 

Cristo incondicionalmente. Os santos são de importância vital para a Igreja. O que a Igreja 

propõe na sua doutrina, neles já está realizado. 

Assim o compreendeu o pequeno Alberto. A caminho de um supermercado ele e a mãe passam 

por uma igreja. “Mamã, como estão sujas estas janelas!”, diz o Alberto. Entram na igreja e as 

janelas, agora iluminadas pelo sol, surgem radiantes. Num vitral vê-se a figura de um santo. O 

menino pergunta: “Mamã: Quem é este senhor? “É S. Francisco de Assis”, responde ela. E conta-

lhe a história do grande santo. Uns dias depois, na escola, o professor de religião pergunta: 

quem sabe dizer o que é um santo? Alberto levanta a mão e responde: “é um homem que na 

igreja deixa passar a luz do sol”. 

Há 133 anos aqui, em Gymnich, nasceu um destes homens que, com a sua vida deixaram passar a 

luz do sol. O Padre Kentenich enriqueceu a grande tradição católica deste lugar. Em Agosto de 

2005, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Bento XVI disse: 

“A Diocese e, em particular, a região de Colónia conservam a memória viva de grandes 

testemunhos que, por assim dizer, estão presentes na peregrinação iniciada pelos três Magos. 

Penso em S. Bonifácio, em Santa Úrsula, em S. Alberto Magno e, em tempos mais recentes, em 

Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein) e no Beato Adolfo Kolping. Estes ilustres irmãos 

nossos na fé, que ergueram ao alto a tocha da santidade ao longo dos séculos, são pessoas que 



viram a estrela e a mostraram aos outros.” (Bento XVI, Alocução no Aeroporto Internacional de 

Colónia/Bona, 18 de Agosto de 2005) 

Três estrelas guiaram a vida do Padre Kentenich. 

A primeira estrela: Um profundo encontro com o Deus da vida e da História. Procurou-O 

intensamente nos anos da juventude e transformou-O na meta e no sentido de toda a sua 

existência. Fazer sempre a vontade de Deus Pai, seguir Jesus Cristo incondicionalmente, deixar-

se guiar pelos impulsos do Espírito Santo foram a fonte e motivação principais da sua vida. Com 

paixão predicou sobre o Deus da vida, Pai rico em misericórdia que age só por amor e para 

despertar o nosso amor. Não é uma coisa aprendida de cor ou mero discurso piedoso, ao invés, 

experimentou-o na sua própria pessoa. Não é por acaso que no Santuário de Schoenstatt em 

Colónia ele tenha selado uma Aliança de Amor com Deus Pai no ano de 1966. Como jovem 

noviço escreveu no seu diário íntimo: “Deus é a minha origem. Deus é a minha meta. Ele tem que 

ser também o norte da minha vida, o centro de todos os ideais”. Não se cansou de proclamar que 

Maria foi quem o educou e acompanhou no seu caminho de fé. “A Ela tudo devo”. “Ela foi a 

grande educadora da minha vida interior e do meu agir”. “Ela é a alma da minha alma”. Estas 

são algumas das expressões do seu profundo e intenso amor a Maria. 

A segunda: Uma grande vontade de serviço aos Homens. Impressiona a grande quantidade de 

pessoas de idades, sexo, estado de vida, nacionalidade, muito diferentes que, unanimemente 

afirmam terem encontrado no Padre Kentenich um sacerdote que soube escutá-los, compreende-

los, orientá-los. Uma vez, já para o fim da sua vida, perguntaram-lhe que método tinha usado 

para ganhar a confiança de milhares de pessoas. Com simplicidade respondeu: “Nunca pedi 

nada para mim próprio, dia e noite estive à total disposição dos outros” . Não é por acaso que a 

imagem evangélica do Bom Pastor foi uma das suas imagens prediletas. 

A terceira estrela: O seguimento de Cristo em situações difíceis e dolorosas. Desde Setembro 

de 1941 até Abril de 1945 o Padre Kentenich foi prisioneiro do regime de Hitler. Os meses na 

prisão de Coblença e os anos no campo de concentração de Dachau não quebram a sua fé, mas 

fortaleceram-na. Solidão, isolamento, fome e frio, insultos e violação dos seus direitos não o 

amarguram nem o destroem, mas fazem-no crescer na sua decisão por Deus, pela liberdade e 

pela dignidade humana. O cálido diálogo interior com Maria e com as pessoas que traz no seu 

coração é a força que o sustem e impulsiona. 

Uma nova etapa difícil da sua vida vai de Outubro de 1951 a Setembro de 1965. Por ordem do 

Visitador nomeado pela Santa Sé tem que deixar Schoenstatt e permanecer em Milwaukee, 

cidade no norte dos Estados Unidos. Lá, vive numa pequena Comunidade dos Padres Pallotinos. 

São quatorze anos de crescimento interior, de muito escassa actividade pastoral, de solidão e de 

renúncia. Durante esses anos pede que no seu túmulo seja colocada uma única frase: “Amou a 

Igreja”. A incompreensão da autoridade eclesiástica não o quebra nem o revolta, permanece fiel 

e, com franqueza, expressa a sua posição. No seu regresso, já octogenário, não duvida em lançar 

a sua fundação num serviço incondicional a essa Igreja. A sua última mensagem à Família de 

Schoenstatt é: “Alegres na esperança e seguros da victória, com Maria, rumo aos tempos mais 

novos”. Em 15 de Setembro de 1968 culminou a sua peregrinação terrena na sacristia da Igreja 

da Santíssima Trindade, minutos despois de ter celebrado a Eucaristia pela primeira vez nessa 

Igreja que, ele pediu que fosse construída em honra da Santíssima Trindade e como gratidão 

pelos dons recebidos 

O seu processo de canonização foi aberto em 10 de Fevereiro de 1975 na Diocese de Trier. A sua 

fama de santidade está, extraordinariamente, difundida. Milhares de pessoas de 94 países dão o 



testemunho que, nele encontraram um exemplo convincente de vivência do Evangelho, 

sentiram-se apoiados na sua fé e confiaram-se à sua intercessão junto de Deus. Mais de 200 

Santuários de Schoenstatt nos cinco continentes são lugares de encontro com Deus. 

O então Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Ratzinger, deu testemunho da 

importância d Padre Kentenich para a vida da Igreja: 

“O futuro da Igreja dependerá apenas do vigor daqueles que têm raízes profundas e que vivem da 

pura abundancia da sua fé. Não dependerá daqueles que se acomodam ao momento. Não 

dependerá dos que escolhem o caminho cómodo nem dos que recusam a paixão pela fé, que 

consideram equivocada e antiquada, que interpretam como tirania e legalismo tudo o que exige ao 

Homem, o que lhe causa dor, o que o obriga, o que o leva a entregar-se por inteiro. Digamo-lo 

positivamente: o futuro da Igreja será desta vez, como sempre, cunhado, novamente, pelos santos” . 

O Papa João Paulo II, na sua primeira visita à Alemanha, apontou o Padre Kentenich como um dos 

“insignes sacerdotes da história recente”. Da sua vida, da sua palavra e da sua Obra surge uma luz 

que pode ser um indicador no caminho. No seu sarcófago está gravado o lema que o guiou, o 

formou e com o qual moldou muitos: “Dilexit Ecclesiam”, “Amou a Igreja”. 

Queira Maria proteger-nos e ajudar-nos, a Mãe da Igreja por quem ele sempre se deixou guiar. 

Queira Ela, através do seu fiel servo Padre José Kentenich, abrir a muitos, o caminho do amor à 

Igreja para que um novo vigor e uma nova alegria da fé inundem o nosso povo e o nosso país.” 

(Cardeal Joseph Ratzinger, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Prólogo da novena 

“Arriscar o novo começo. Amar a Igreja com o Padre Kentenich”, Roma, 18 de Outubro de 1989, 

Vallendar 1993, 4ª edição) 
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