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PE. CONRADO (MARIA) KOHLMANN CSsR 
+28 de OUTUBRO 1944 
Outro grande missionário que muito realizou e sofreu pela nossa
Província. Era da cidade de Seisling (Alemanha) onde nasceu a 5 de
fevereiro de 1879. Desde criança mostrou desejo de ser Padre e, logo
que pôde, ingressou no Juvenato da Província- Mãe, professando em
1903. Foi ordenado em 1908, vindo no ano seguinte para o Brasil. Era
seu sonho dedicarse logo às missões; mas a obediência o colocou no
Juvenato de Aparecida como Diretor e Professor. Mesmo assim, sempre
que possível, lá estava ele na igreja, auxiliando nas confissões e
batizados. Em 1921 foi para Campininhas, e, aliando sua ótima saúde a
um zelo extraordinário, percorreu todo o sul de Goiás num contínuo
apostolado. Não conhecia cansaço nem dificuldades; sempre a cavalo,
fazia quantas léguas fossem necessárias para atender a um doente que
o solicitasse. Os perigos que enfrentou pelo sertão: a fome, a sede que
muitas vezes teve de suportar, o trabalho das contínuas pregações, as
noites em claro, foram capítulos que só Deus conhece, escritos como
foram “in libro vitae”. De 1936 a 1941 trabalhou nas Missões do Estado
de São Paulo. Durante esse tempo foi também superior de
Pindamonhangaba, onde muito fez para valorizar o terreno: o dia todo lá estava ele de enxada, picareta ou
machado à mão, para dar ao noviciado a horta, o pomar, os caminhos ou avenidas que embelezariam a casa.
Mas nem por isso se esquecia das missões; es264 tava em todas, sempre com o mesmo entusiasmo e
piedade. No entanto, seu sonho era voltar para Goiás, onde se sentia melhor em meio ao povo simples. E era lá
que ele desejava terminar os seus dias. Em 1942, todo feliz, regressou às missões em terras goianas. Sua
saúde, porém, já não era a mesma. E quando notou que já não podia mais continuar como superior de
Campinas, renunciou ao cargo, passando a viver no silêncio do seu quarto. Esse descanso forçado, com a
certeza de que o fim se aproximava, foi uma dura penitência para o seu zelo; mas ele a aceitou, apegando-se à
oração, no quarto ou na capela, e apoiando, com todo entusiasmo, o trabalho missionário de seus colegas. Com
o coração bastante fraco, passava noites em claro, mal podia respirar. Assim foi que ele viveu seus últimos dias,
entre a vida e a morte, recitando contínuas jaculatórias que bem revelavam a sua conformidade e grande
esperança. Em 28 de outubro de 1944, ele rezou, com o Irmão que o assistia, das oito às onze horas da noite,
quando entrou em agonia. Algumas horas depois expirou. Levava consigo para a eternidade o mérito
alcançado de trinta e cinco anos de intenso apostolado.
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