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Testemunho de Biborka e Dr. Tamás Dabóczi, Budapeste/ Hungria 
Schoenstatt 
 
Dr. Tamás Dabóczi é engenheiro elétrico, chefe de departamento na TU de Budapeste. 
Biborka Dabóczi é engenheira química, especialista em controle de qualidade numa 
empresa farmacêutica. Eles têm seis filhos. Desde outubro de 2017, o casal Dabóczi 
pertence ao grupo de dirigentes do Movimento de Schoenstatt na Hungria. São 
responsáveis pelo setor da formação continuada, no Movimento familiar. 
 
Que significa para nós o Padre Kentenich 
 
Quando conhecemos Schoenstatt, o modo de pensar do Pe. Kentenich nos fascinou. É 
moderno, profundo, radical, inspirador, incrivelmente multifacetado e dá respostas a 
muitas questões. 
 

• Ele vê natureza e o mundo sobrenatural em harmonia. Ele nos mostra como 
podemos colocar o nosso religioso Eu e o nosso cotidiano Eu, em consonância. 

 
• Deus nos fala por meio de nossos talentos e anseios naturais, pelos 

acontecimentos diários, por alegrias e dificuldades. Não devemos reprimir 
nossos impulsos, mas direcioná-los para o plano de Deus e segui-lo. 

 
• O ideal pessoal também é um presente do Pe. Kentenich. Deus pensou em nós, 

de modo original. Como casal, nós também temos um comum ideal 
matrimonial: matrimônio como vocação, com uma tarefa especial para nós 
dois. Realizar este ideal nos causa muita alegria. 

 
• Nós convidamos a Mãe de Deus para se estabelecer em nosso Santuário-lar, 

para que ela nos eduque e eduque nossos filhos. Desta forma, nossa casa se 
tornou um lugar de graças. 

 
Que nos inspira o Pe. Kentenich e o que ele inspira ao movimento familiar da 
Hungria? 
 
Ele conheceu muito bem a humanidade do tempo atual. Com grande sensibilidade, 
pôde perceber o que era espírito do tempo e onde se podia descobrir a voz de Deus, 
também quando para muitos isso era estranho. Ele soube muito bem distingui-lo do 
negativo que é o espírito do mundo. 
 

• Nós e o Movimento familiar da Hungria queremos aprender seu modo de 
pensar, sua maneira de meditar. Então poderemos encontrar respostas 
autênticas para novas perguntas. Quando, na vida, observamos questões e 
perguntas que ainda não havia durante o tempo do Pe. Kentenich, podemos 



confiar que, com seu modo de pensar e  interpretar, chegaremos a  
semelhantes conclusões que ele mesmo teria. Nós o denominamos de "Óculos-
Kentenich". É com esses óculos, que tentamos contemplar o mundo. 

 
• Por este motivo, no Movimento familiar da Hungria há uma forte corrente, um 

anseio de procurar e voltar ao Fundador e redescobrir as ideias originais que, às 
vezes, não são mais tão fortemente acentuadas, e praticá-las na vida. Quando 
nós falamos sobre um tema, este não deve apenas ser bonito, mas deve 
também ser schoenstattiano. Para isso, precisamos dos "Óculos-Kentenich". 

 
• O próximo "Congresso Eucarístico mundial" em Budapest nos conclama, como 

Movimento familiar internacional, a descobrir ainda mais a relação entre o 
sacramento da Eucaristia e o sacramento do Matrimônio e para isto 
desenvolver uma liturgia própria, segundo Kentenich. 

 
Padre Kentenich, concede-nos teu carisma, neste tempo atual, às vezes caótico, para 
descobrirmos sempre o desejo de Deus e a direção da Mãe de Deus. 
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Testemunho de Irmã M. Sílvia Regina Formagio, Atibaia/Brasil 
 
Ir. M. Sílvia Regina é Superiora provincial. 
 
Meu primeiro contato com a pessoa do Padre Kentenich foi quando entrei na 
Juventude Feminina. Aos poucos fui conhecendo a espiritualidade de Schoenstatt e 
assim também esta grande Obra. Meu contato com ele foi muito pessoal. No meu 
quarto eu tinha um pequeno quadro com sua foto e comecei a falar com ele sobre a 
minha vida, porque em Deus, ele está próximo de nós. Sua foto foi para mim um sinal 
concreto de que ele está conosco, de um modo novo.  Pude experimentar a eficiência 
de sua proximidade, assim que procurei sempre o seu conselho e resposta às minhas 
perguntas. 
 
O que sempre me cativou, em sua pessoa foi sua simplicidade, sua paternidade que 
todos experimentavam em sua presença. Ele nunca se distanciou das pessoas, pelo 
contrário, quem se aproximava dele, sentia-se aceito e acolhido por ele. Isto mudava a 
vida das pessoas. Assim também eu sempre me senti aceita e compreendida por ele. 
 
Aprendi dele, a quem hoje eu chamo de Pai, que nós podemos conduzir as pessoas a 
Deus, na medida em que nos aproximamos humanamente delas. 
 
Algo que me toca especialmente em nosso Pai é seu olhar que espelha para nós a 
misericórdia e a bondade de Deus. Seu atencioso olhar atinge o mais íntimo em nós: 
ele é um Pai que nos conhece e aceita como somos e, ao mesmo tempo, nos ajuda a 
sermos melhores. 
 



Na minha tarefa atual, nosso Pai me inspira a ter uma atitude de escuta para com os 
outros e simplesmente estar à disposição. A vinculação com ele me ajuda a aceitar os 
outros como são. 
 
Estou convicta de que a união espiritual, mas muito vital com nosso Pai foi decisiva 
para minha vocação como Irmã de Maria de Schoenstatt. E posso dizer que sou muito 
feliz neste caminho. 
 
Creio que hoje nosso Pai vive em nós e também hoje ele nos toma pela mão e conduz, 
assim como em seu tempo conduziu as pessoas a Deus. 
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Testemunho de Andreas Becker, Diocese de Trier / Alemanha 
 
Andreas Becker é membro ativo da Juventude Masculina de Schoenstatt e, a partir de 
outubro, estudará Ciências Políticas e Teologia. 
 
Kentenich! Um homem cuja palavra e escritos eram atuais não só para uma pequena 
cidade às margens do rio Reno, num determinado momento em 1914, mas, tanto 
naquele tempo como ainda hoje, também para mim como jovem, são de grande 
atualidade. 
 
Autoeducação – firme – livre – sacerdotal. Qualidades que ainda hoje e, especialmente 
hoje em 2018, me dizem respeito. 
 
Padre Kentenich foi e é uma pessoa que inspirou e continua atuando. Ele torna 
concreto o que é inconcebível – unir a realidade de cada um com o ideal. Para mim ele 
faz com que fé e espiritualidade se tornem próprias para o dia a dia, concretas, 
compreensíveis. 
 
Pela santificação de todos os dias vivida, a espiritualidade e a vida de fé não 
permanecem somente encerradas na igreja, aos domingos, mas se fundem com o meu 
dia a dia e me oferecem espaço para os meus lados fortes, mas também para as 
minhas fraquezas. Não é preciso que eu esconda a minha limitação, mas posso 
entregá-la à Mãe de Deus, para que ELA me ajude a me autoeducar. Kentenich é 
exatamente a pessoa que me ensina tudo isso. 
 
Ele vivia uma profunda vinculação de amor com Deus, com a Mãe de Deus, e o amor 
que experimentava no Santuário ele o doava às pessoas. Ele traz Deus, que é amor, às 
pessoas e nos conduz à Mãe de Deus, para que também nós possamos viver esta 
vinculação de amor. 
 
 
Com o Padre Kentenich, sou encorajado a não me sentir pequeno demais diante de 
Deus, mais a ir ao encontro DELE. 
                                                       


