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Testemunhos das pessoas afectadas e testemunhas incriminam o fundador de Schoenstatt 

Kentenich e as suas Irmãs: "o pai pode" 

Tradução do artigo publicado em www.katholisch.de em 26/10/2020 

 

 

 

Até agora, as acusações de abuso contra o fundador de Schoenstatt, José Kentenich só eram 

conhecidas através dos relatórios da historiadora Alexandra von Teuffenbach. Agora a cientista 

apresenta os resultados dos arquivos – que pintam uma imagem negra da alegada figura carismática de 

Kentenich. 

 

Por Felix Neumann | Roma/Limburgo - 26/10/2020 

 

"O seu rosto brilhava quando tinha alguém completamente indefeso e pequeno à sua frente", escreveu a 

Irmã de Maria, Geórgia Wagner à sua Superiora, a Irmã Anna Pries a primeira Superiora Geral da 

comunidade. A carta da Irmã, escrita em1948, é sobre o Padre José Kentenich, o fundador de 

Schoenstatt e é um documento central para a tão esperada colecção de documentos que a historiadora 

eclesiástica Alexandra von Teuffenbach, apresentou agora  para provar as suas alegações de abuso 

contra Kentenich por meio de documentos. 

No Verão, publicou os primeiros resultados de uma descoberta fortuita, que colocou Kentenich sob 

suspeita de abuso: ela tinha-o encontrado nos documentos da Visitação Apostólica a Schoenstatt; na 

realidade, a investigação era sobre o Visitador, o jesuíta Sebastian Tromp. Nos seus relatórios sobre a 

Visitação, que são apenas acessíveis após a abertura do Arquivo do Vaticano do pontificado de Pio XII 

(1939-1958), encontrou provas de abuso sistemático de poder (e de abuso sexual num caso) e publicou-

os pela primeira vez apenas em excertos. 
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A colecção de documentos dos arquivos de Roma e da Alemanha 

Os detalhes dos documentos ainda não foram disponibilizados ao público até à data. Isto agora mudou 

com uma colecção de documentos que provam e esclarecem algumas das acusações. Uma grande força 

da colecção é que não está orientada ao alegado perpetrador, mas às pessoas afectadas - e leva as 

suas descrições a sério - algumas das quais foram feitas sob juramento. Acima de tudo, a vida da Ir. 

Geórgia em Schoenstatt e, num epílogo, o seu trabalho na Bolívia depois de deixar o Movimento 

estrutura a colecção; para além disso, outros testemunhos de pessoas afectadas. 

 

 

Foto: © privado (Legado da família da Ir. Agnes Waldmann) 

Em 1962, o Arcebispo de Sucre, mais tarde Cardeal Josef Clemens Maurer, deu as boas-vindas às 

quatro ex - Irmãs de Schoenstatt que iriam estabelecer uma nova comunidade na sua Diocese. Alexandra 

von Teuffenbach dedicou o seu trabalho às mulheres "que durante esses anos se atreveram, com 

sucesso, a pôr fim ao abuso. O facto de não terem abandonado a sua fé em Deus e na sua própria 

vocação, que não se resignaram ao desespero, apesar de todos os obstáculos que pareciam 

intransponíveis e, acima de tudo, que no final da sua vida deixasse um testemunho de amor na Bolívia, 

enche-me de grande admiração e estima", diz nos créditos iniciais. 

A primeira grande surpresa: os documentos inicialmente esperados, dos até agora arquivos secretos de 

Roma, de uma colecção com o título "o pai pode" (Editora Bautz, 2020) estão em grande parte limitados 

ao material do Arquivo Provincial de Limburgo dos Padres Palotinos. A esta comunidade pertenceu 

durante muito tempo o próprio Kentenich, por isso há muitos arquivos disponíveis de Schoenstatt e das 

duas Visitações do Bispo Auxiliar de Trier, Bernhard Stein, e mais tarde do Jesuíta Tromp, assim como 

do processo de beatificação que, aí teve início em 1975: cartas, mas também, declarações feitas durante 

o processo, que foram escritas pelos Palotinos. 

Teuffenbach está a planear um total de duas publicações: após a primeira, seguir-se-á uma segunda, que 

tratará especificamente da Visitação de Tromp, e que será baseada, principalmente, nos arquivos do 

Vaticano. O facto de que muitas das acusações não se basearem em ficheiros que tenham sido secretos, 

mas em ficheiros que são acessíveis há muito tempo e que também estão disponíveis para o processo 

de beatificação, dá à colecção uma explosividade adicional e coloca as declarações do Movimento 

Apostólico de Schoenstatt e o procedimento na Diocese de Trier, que é responsável pela beatificação, 
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sob uma nova luz. A linha de defesa de Schoenstatt era, em primeiro lugar, que as acusações eram 

conhecidas desde há muito tempo e tinham sido refutadas.  As inconsistências relativas ao regresso de 

Kentenich da separação da sua Obra, ordenada por Roma de 1952 a 1965, que com base na questão de 

uma reabilitação oficial do Papa Paulo VI, ou na actual Congregação para a Doutrina da Fé, foi 

novamente reformulada por vários documentos que, foram gradualmente publicados de diferentes fontes 

- a alegada reabilitação foi sempre um forte argumento a favor do alegado alívio de Schoenstatt face às 

acusações. 

Já durante o processo de beatificação as acusações tinham que ser conhecidas 

O facto de as declarações incriminatórias de várias Irmãs, bem como, a correspondência com o Santo 

Ofício e os Palotinos, que foram encontrados nos arquivos de Limburg, confirma a Obra sobre uma coisa: 

as acusações eram conhecidas desde há muito tempo - pelo menos internamente - e também não é 

surpresa para o curso do processo de beatificação. Teuffenbach pode provar, por meio de actas e de 

declarações de testemunhas, que já eram bem conhecidas no processo diocesano. 

 

 

Foto: © Arquivo Provincial dos Palotinos do Limburgo 

Em 1986, a Irmã Geórgia foi interrogada sob juramento no processo de beatificação de José Kentenich. 

Os testemunhos coincidem com as acusações que ela já tinha feito em 1948 numa carta dirigida à 

Superiora Geral, Ir. Anna. Várias declarações como a sua encontram-se nos arquivos e na colecção de 

documentos. Recentemente, o historiador eclesiástico, Joachim Schmiedl, um sacerdote de Schoenstatt, 

escreveu que, pelo menos, os arquivos romanos não tinham feito parte do processo de beatificação, mas 

as acusações eram conhecidas a partir das cartas de Kentenich. Não respondeu às declarações das 

pessoas envolvidas no processo, que agora se conhecem. 

O que os documentos publicados por Teuffenbach não revelam é uma exculpação para Kentenich. Os 

relatos de várias testemunhas, algumas delas sob juramento, de abuso de poder, culto da personalidade 

e transgressões durante a confissão, são claras. Tudo isto estava à disposição da Comissão Histórica de 

Trier, que completou o seu trabalho em 2007, sem que a fase diocesana do processo de beatificação 

tenha sido concluída até aos dias de hoje - a favor ou contra a beatificação 
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Após a libertação de Dachau veio a ruptura 

A Irmã Geórgia descreve na sua carta várias situações com Kentenich. Ele não parece seguir as regras 

de evitar o contacto físico ("regula tactus"), uma transgressão dos limites, cujas consequências são claras 

pela descrição da Irmã: "Só podemos falar com ele de joelhos. Depois ele segura as nossas duas mãos e 

aproxima-nos muito dele. Comigo, ele fez isto repetidamente. Assim, tocamos no seu corpo. Quando o 

fez na primeira saudação, quando estava a sós com ele, tive dúvidas, mas não me atrevi a dizê-las 

imediatamente. Mas quando voltei a estar com ele, perguntei-lhe se isso não era contra o nosso espírito 

virginal. Ele tranquilizou-me dizendo: "o pai pode fazê-lo". E assim continuou. E cada visita, cada 

encontro com ele era a mesma coisa, e a minha preocupação interior tornou-se cada vez maior. Outras 

Irmãs também descrevem o quão inadequada e desagradável achavam a proximidade física, que 

Kentenich procurava ou permitia que acontecesse face a regras comunitárias cada vez mais duras. 

A autodefinição de Kentenich como "pai" é central. Especialmente nas descrições da Superiora Geral - 

Irmã Anna -, torna-se evidente uma ruptura após o internamento de Kentenich no campo de 

concentração de Dachau: De acordo com isto, Schoenstatt foi previamente estruturado como uma 

"Família" com o Pai Kentenich e Ir. Anna à cabeça, mas depois a estrutura deslocou-se cada vez mais 

para um único "culto do pai"; a ruptura entre Kentenich e a Irmã Anna, que culminou com a sua 

demissão, parece basear-se nas suas críticas ao "culto do pai". 

Mesmo antes da actual publicação, o "Exame filial" era problemático: um ritual em que Kentenich fazia 

perguntas para as quais a resposta era "pai". A Ir.Georgia descreve-o da seguinte forma: "A quem 

pertence a filha ? Ao pai. O que é a filha? Nada. O que é o pai para a filha? Tudo. De quem são os 

olhos? São do pai. De quem são os ouvidos? De quem é a boca? Do pai, etc.?  De quem é o peito? Do 

pai. De quem são os órgãos sexuais? Do pai. Toda a minha alma, toda a natureza estremece com estas 

coisas". 

Perguntas íntimas e transgressão dos limites 

As questões íntimas sobre os órgãos sexuais têm sido até agora explicadas pelo facto de Kentenich ser 

psicologicamente hábil em lidar com os complexos de inferioridade de uma Irmã; nos documentos, no 

entanto, as perguntas parecem ter sido formuladas com mais frequência. Isto encaixa num padrão de 

agressão, que também incluiu a sua reivindicação - várias testemunhas também assim o testemunham - 

as Irmãs tinham que pedir permissão na sua presença para usar a casa de banho ou mudar os pensos 

higiénicos. 

Várias Irmãs também relatam uma "postura de Monte das Oliveiras": perante Kentenich, deviam deitar-se 

no chão como sinal de arrependimento ou como castigo; foi mesmo dito que ele lhes poria o pé em cima 

das costas. Fala-se várias vezes de Irmãs que tiveram de se deitar numa cadeira; Kentenich ameaça 

espancá-las. As pancadas, aparentemente, não se produziram; mas por vezes pediu às interessadas que 

tirassem as cuecas. 

Outro documento: uma solicitação da ex - Irmã de Schoenstatt, Elisabet Semmelmann ao Oficialato de 

Trier, em 1975, descreve, para além do exame filial e a posição de Monte das Oliveiras, um episódio que 

ela datou em 1951: Kentenich saiu-lhe ao caminho depois da Missa e " perguntou-me algo que sabia 

sobre mim através da confissão e explicou que eu merecia um castigo". No escritório, devia tirar o 

telefone do descanso e seguir as suas instruções; Kentenich tinha-lhe colocado um flagelo na mão. 

"Então tocou o telefone e ordenou-me que denudasse as minhas nádegas e me batesse com o flagelo, 

tantas pancadas quantas ele pudesse contar. Já não posso dizer com certeza se 20 ou 30. Ajoelhei-me 

no chão, conforme as instruções. Mas acima da imposição escandalosa, fui invadida por uma raiva 

desenfreada. Senti-me à sua mercê e tive muito medo. 
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Mas a minha mente começou a trabalhar de novo e não me bati a mim própria, mas bati com o flagelo, 

com força, no solo. E, não me tinha despido. Assim que ele parou de contar, eu ainda estava na sala 

completamente atordoada, quando a porta se abriu e ele ficou atrás de mim. Tive imediatamente o 

terrível pensamento de que ele não teria sido capaz de ter regressado do seu quarto tão rapidamente. 

Ele deve ter usado o telefone da portaria, a apenas alguns passos de distância. Se eu “tivesse obedecido 

à ordem de me despir parcialmente, o que me teria acontecido”?  De acordo com declarações no 

processo de beatificação, não parece ter sido um incidente isolado. 

A confissão como instrumento de poder 

Os relatórios também reconhecem uma abordagem problemática à confissão: Kentenich desrespeita as 

normas canónicas válidas nesse momento e deixa que as Irmãs se ajoelhem ao seu lado no seu gabinete 

e se confessem. ("Quando me fui confessar a ele, estava a ler cartas", escreveu uma ex-Irmã ao 

Oficialato em 1975;) o facto de a confissão ser feita com ele como director da comunidade é uma mistura 

inadmissível de abuso de autoridade e de confissão; não se permitiu que o confessor fosse escolhido 

livremente, e as Irmãs também relatam que foram instruídas para não revelarem nada sobre a 

comunidade a possíveis confessores externos. 

 

 

Foto: © Arquivo Provincial dos Palotinos do Limburgo 

Depois de a Irmã Geórgia ter deixado as Irmãs de Schoenstatt, fundou uma nova comunidade na Bolívia, 

que mais tarde se tornou parte da Comunidade Palotina. Nos Arquivos Provinciais Palotinos encontra-se 

um recordatório da sua morte. 

Os documentos, como um todo, pintam um quadro devastador do fundador: as regras e as directivas da 

Igreja não lhe pareciam ser aplicáveis. De acordo com os documentos, Kentenich menosprezava os 

bispos, os superiores palotinos e os padres externos. Ele estruturou, deliberadamente, a sua organização 

de modo a que ficasse isolada do resto da Igreja. Aqueles que questionam a pretensão do poder do "pai" 

são afastados, e tenta-se quebrá-los com violência psicológica. O culto da personalidade ao redor do 

Kentenich parece ter sido, conscientemente, criado e fomentado por ele com "gestos e símbolos para-

litúrgicos" (declaração do Provincial dos Palotinos, Heinrich Schulte). Assim, para além dos exames filiais, 

e da postura de Monte das Oliveiras são descritos os "actos do pai" (Aliança de Amor com o Pai), que 

incluíam um rito em que as Irmãs fundiam corações de cera com um grande coração de cera que 
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Kentenich segurava na sua mão. O fundador também é descrito com as mãos estendidas, num abraço, 

sob o nome "construir a Igreja da Tenda do Tabor" para demonstrar protecção e lealdade a ele. 

As Irmãs de Schoenstatt devem confiar-se completamente a ele: "Quando eu for para o céu e vir que 

Deus sabe mais do que eu sobre uma Irmã de Maria, então eu direi, abaixo com ela, que não era 

autêntica", relata uma Irmã de uma palestra de Kentenich. 

Obstáculo à beatificação 

A confusão no tratamento do "Pai", quer se dirija a Deus ou a Kentenich, parece ser intencional, de 

acordo com muitos testemunhos; um verdadeiro culto ao pai, era típico do seu ministério. "O chefe de 

uma comunidade feminina deve ser adorado", teria  ele dito. E num testemunho é afirmado: "Através 

desta relação pai-filha com as Irmãs, penetrou no ser mais íntimo da pessoa, amarrou-as a si próprio e 

muitas vezes desfocou a linha para Deus". 

A mesma Irmã relata o "exame filial": "'De quem é esta filha?' A minha resposta foi "de Deus". A isto ele 

respondeu energicamente, para que eu tivesse medo dele: "do pai". Tive de o repetir". Parecia ser o 

costume adorar o santo enquanto ainda vivia. Uma Irmã relata sobre  o tempo posterior ao seu Terciado, 

por volta de 1950: "A sua imagem foi colocada ao lado de quase todas as imagens de Maria e a nós foi-

nos, frequentemente, entregue como presente. Nos feriados era decorada com flores, como a imagem de 

Nossa Senhora e acendiam-se velas à sua frente, muitas vezes com as palavras: "Ninguém mais o vê". 

Caso contrário, poderia ser um obstáculo à sua beatificação ou canonização". 

Com a colecção de documentos agora disponível, será difícil apagar todas as acusações do juri, explicá-

las com doença mental, inveja e ressentimento (ou obsessão) das pessoas envolvidas. Teuffenbach 

recolheu demasiados documentos sobre demasiadas vítimas e testemunhas - e isto, no início, apenas a 

partir de fontes nos Arquivos palotinos em Limburgo e, em parte, nos arquivos em Roma. Não é possível 

prever o que resta nos arquivos diocesanos do Limburgo para o processo de beatificação, o que resta 

nos arquivos dos pontificados posteriores ao de Pio XII, (que ainda não foram abertos) e que incluem a 

alegada reabilitação de Kentenich, a sua morte e o início do processo de beatificação. 

Mas a nova Comissão de Historiadores do Trier terá de lidar com o facto de que tantas declarações, 

feitas por tantas mulheres, permaneceram sem consequências ao longo dos anos. 

Por Felix Neumann 
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