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IR. GEBARDO (KONZET) CSsR
+21 de JUNHO 1916 
Extremamente simples, e mesmo um tanto ingênuo, este Irmão foi um
ótimo Religioso. De uma família pobre, nasceu em Wernsreut (Alemanha)
a 12 de agosto de 1855; e somente em 1889 pôde ingressar na C.Ss.R.
aos trinta e quatro anos. Após algum tempo, trabalhando em diversas
casas da Província Mãe, veio para o Brasil com a primeira turma, em
1894, indo logo para a fundação de Campininhas, em Goiás. Aí ficou até
1901, prestando grandes serviços à Casa, como marceneiro, ao lado do
nosso Irmão Simão. Vindo para Aparecida, aí residiu por pouco tempo, já
que precisou voltar para Goiás, onde havia trabalhos urgentes para um
marceneiro. Mas não pôde trabalhar muito, pois começou a sofrer da
vista. Veio, por isso, para a Casa da Penha, onde passou seus últimos
anos. Acanhado e taciturno, Ir. Gebardo nunca chegou a aprender o
Português. Chegando a uma quase cegueira, sua vida na Penha foi toda
de recolhimento e de oração, embora não deixasse de auxiliar nos
trabalhos de casa, em tudo o que lhe fosse possível. Seu zelo
redentorista aparece bem numa carta ao Provincial, nos primeiros meses
de trabalho em Goiás. Diz ele nessa carta: “Aqui há muito mais pobreza
do que aí, na Alemanha. Mas, quando penso que estou ajudando os Padres na salvação destas almas
abandonadas, sinto-me feliz, e tudo se torna mais fácil”.— Em outra passagem da mesma carta ele diz: “Estou
contente com a minha vocação, e preparado para sofrer tudo pelas missões; aqui vivemos todos alegres e
unidos, pelo vínculo da caridade”. Afastado de qualquer trabalho em seus últimos meses de vida, por motivo da
cegueira que se ia acentuando sempre mais, Ir. Gebardo passava o dia na Capela, com o terço nas mãos. Sua
última enfermidade não foi prolongada, e a 21 de junho de 1916 descansou para sempre.
CERESP
Centro Redentorista de Espiritualidade - Aparecida-SP
Pe.Isac Barreto Lorena C.Ss.R.(In memoriam)
Pe.Vitor Hugo Lapenta CSsR
Pe.Flávio Cavalca de Castro CSsR

1/1

http://tavolaseminarios.blogspot.it/2016/06/eles-nos-precederam-ir-gebardo-konzet.html
http://3.bp.blogspot.com/-RVMh3jYH_ZY/U5cKUtkbGoI/AAAAAAAAF6E/9l_U1AKcjjU/s1600/Ir.Gebardo.bmp

	ELES NOS PRECEDERAM - IR. GEBARDO (KONZET) CSsR

