
"Os pais podem fazer isto. 

Manipulação, abuso sexual: porque é que o Padre José Kentenich teve de 

abandonar a comunidade que ele fundou 

 

Com a abertura dos arquivos do Vaticano do período do pontificado de Pio XII 

(1939- 1958), vários segredos bem guardados podem ter sido revelados. Um deles 

diz respeito à Família de Schoenstatt, especialmente às Irmãs de Maria, cujo 

Fundador, o Padre José Kentenich (1885-1968) foi separado da sua Obra em 1951 

por um decreto do Santo Ofício. 

Devendo partir para os Estados Unidos. As verdadeiras razões para o exílio de 

Kentenich não foram revelados por ele ou pelas Irmãs de Maria durante os últimos 

setenta anos, por isso os ficheiros que estão agora a ser publicados podem lançar 

alguma luz sobre a situação. 

A primeira Visitação a Schoenstatt foi feita pelo Bispo Auxiliar Bernhard Stein em 

Fevereiro de 1949, e do seu relatório desprende-se uma benevolência fundamental 

para com o trabalho de Kentenich e especialmente para com as Irmãs de Maria. 

Entre outras coisas, ele escreve que encontrou entre as Irmãs "sem excepção” 

pessoas valiosas e em parte espiritualmente de um grande nível", mas também 

"apenas algumas personalidades marcadas com um pensamento autónomo e uma 

verdadeira liberdade interior". Nas Irmãs reconheceu "a insatisfação interior 

característica, falta de independência e insegurança". A sua principal preocupação 

consiste em libertar as Irmãs da situação não permitida pelo Direito Canónico - um  

homem não pode liderar uma comunidade de mulheres - sem querer destruir a 

Espiritualidade de Schoenstatt. 

Há muito material da Visitação realizado entre 1951 e 1953 por um professor da 

Universidade Gregoriana, o jesuíta holandês Sebastian Tromp, que mais tarde se 

tornaria secretário da Comissão Teológica do Concílio Vaticano II. Durante a 

Visitação, ele falou, repetidamente, com as Irmãs e também deixou longas notas das 

suas repetidas conversas com o próprio Pe. Kentenich. O material de arquivo 

também mostra, neste caso, uma atitude básica completamente positiva do 

Visitador, que inicialmente não tem sérias dúvidas teológicas sobre a Obra. 

No entanto, Tromp descreve muito claramente a situação angustiante que encontrou. 

Nomeadamente, a grave violação do Direito Canónico na administração do 

Sacramento da Penitência 



as Irmãs foram parcialmente obrigadas a confessar-se com o Fundador - é apenas 

um dos lados de um abuso de poder bem documentado, frequentemente associado 

a pressão psicológica. Se a espiritualidade de Schoenstatt queria representar as 

condições semelhantes às de uma família, então o pai, isto é, Kentenich, não deveria 

ter agido de modo tão prepotente e dominante. Porque de acordo com as 

descrições desta estrutura familiar configura uma mãe fraca que está 

completamente à mercê do pai e mulheres adultas, mulheres indefesas que são 

humilhadas para se converterem em crianças, que até têm de perguntar ao pai 

quando lhes é permitido ir à casa de banho, mudar de roupa interior e os pensos 

higiénicos. 

Este pai é carismático e amoroso, mas ele literalmente "possui" a família, e gere esta 

"propriedade" à vontade. Isto inclui também, como a acta demonstra, o abuso 

sexual. 

Uma das Irmãs, que tenta resistir, escreve à Superiora Geral: "Ele acalmou-me e 

disse: "Os pais podem fazer isto. “ 

Indirectamente, ela menciona uma testemunha do que aconteceu: o seu confessor 

recusa-se a absolvê-la. Isto não é, como se poderia pensar da Igreja da década de 

1940, porque ela cometeu um pecado contra a "castidade" e provou não se 

arrepender, mas porque, o confessor quer ser autorizado a relatar o comportamento 

do Padre Kentenich a Roma, caso contrário, a Irmã deve fazê-lo ela própria. Então a 

Irmã escreve uma carta à Superiora Geral, a qual  - isto é indicativo do clima e do 

que é descrito - foi imediatamente enviada ao Padre Kentenich. A Superiora Geral 

tem a certeza de que a Irmã está possuída pelo diabo, tal como as outras seis ou oito 

que também escreveram e cujas cartas destruiu. Porque o "pai" (Herr Pater), a quem 

se deve chamar "pai" (Vater), é considerado um santo já em vida, e o seu culto é 

incitado por ele com avidez, como provam as canções, "orações" e mais tarde 

também as representações. 

Assim, havia um "segredo de família" entre as Irmãs de Maria. Ai daquela que diga 

alguma coisa! As Irmãs que falam com o Visitador continuam a ser condenadas ao 

ostracismo anos mais tarde, por isso o Bispo Matthias Wehr de Trier interveio de 

forma decisiva em 1953 e revelou todas as penúrias destas mulheres. Mas ainda 

mais reveladoras são as muitas cartas que as Irmãs endereçaram ao Papa: qualquer 

pessoa que se oponha ao "pai" e ouse criticá-lo é caluniada da pior forma possível. 

Nos arquivos são mantidas cartas até ao tempo do Concílio, e na realidade são 

provas de uma relação patológica com o Fundador.  

Por último mas não menos importante, é o próprio Kentenich que, em cartas sempre 

extremamente prolixas e manipuladoras, responde a tudo o que lhe é exigido e , no 



entanto, não obedece às instruções da Igreja, que o tinha proibido de ter contacto 

com as Irmãs. O abuso sexual inicialmente negado foi explicado mais tarde com a 

declaração de que Kentenich tinha apenas querido resolver as tensões sexuais das 

Irmãs através do "método da psicologia profunda". 

Tromp tinha explicado claramente nas suas cartas às Superioras da comunidade as 

razões para as medidas tomadas e também que tratavam de não destruir o Fundador 

e a geração fundadora. Era importante para ele e para muitas pessoas envolvidas 

em Schoenstatt que a responsabilidade da Igreja, especialmente para com as Irmãs 

de Maria fosse assumida, de tal forma, que elas recuperassem a sua liberdade de 

opinião e de consciência. 

Ele tentou, e isto é realmente surpreendente em meados do século passado, 

"libertar" mulheres que estavam presas numa relação semelhante à de uma esposa 

maltratada que recusa a mão de quem a quer ajudar e não pode terminar a relação 

com o agressor. 

As Irmãs de Maria tiveram uma oportunidade, que não souberam aproveitar durante 

o período estudado, talvez não a tenham podido aproveitar. É chocante que - na 

medida em que podemos ler nos arquivos - apenas o Visitador do Santo Ofício 

ouvisse a Irmã abusada, a anime, a encoraje, e tire a dúvida de que era correcto 

falar. Tromp anota nos seus registos que ela não sofreu mais ataques sexuais.  Para o 

Santo Ofício, outras razões ainda eram suficientes para justificar a separação do Pe. 

Kentenich. A Congregação Romana (o Santo Ofício) não expôs a Irmã e não "utilizou" 

o relatório nas suas justificações. A Igreja sob Pio XII protegeu a mulher maltratada, 

mas, nessa altura, as Irmãs de Maria, em vez de obedecerem às directrizes oficiais 

da Igreja, preferiram seguir uma figura claramente questionável segundo 

descrevem os arquivos. 

A autora é uma historiador da Igreja e está actualmente a fazer pesquisas nos 

Arquivos do Vaticano sobre a época de Pio XII. 
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