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PE. PAULO FORSTER CSsR
+11 de JULHO 1964 
Natural de Lanshut, na Alemanha. Nasceu a 26 de junho de 1888. Com
12 anos ingressou no Juvenato C.Ss.R. em Gars, professando em 1912.
Teve de interromper seus estudos superiores, convocado para o exército,
na guerra de 1914. Na batalha de Verdum, em 1916, foi ferido com um
estilhaço de granada. Com dispensa especial, devido a um defeito que
lhe ficou em uma das mãos, pôde continuar os estudos, sendo ordenado
em 1919. Em abril de 1920 chegou ao Brasil, cumprindo a promessa que
fizera na guerra, de trabalhar para Nossa Senhora na Vice-Província
brasileira. Pe. Paulo era dono de ótima inteligência. É o que mostra um
de seus atestados de estudos, com as notas “Optime” e “excelenter” em
todas as matérias. Muito bom desenhista, de letra impecável (apesar do
defeito na mão), lecionou Matemática, Física, Química, Astronomia,
Mineralogia, Latim e Grego; foram as suas matérias durante os 25 anos
que trabalhou no Juvenato (Aparecida). Em 1949, já cansado de lecionar,
foi transferido para Goiás. Esteve depois em Araraquara e São João da
Boa Vista, auxiliando nos trabalhos da Casa. Mais tarde, já com a saúde
abalada, foi transferido para a Penha; e aí travou sua última batalha,
enfrentando pacientemente longos meses de sofrimento, para falecer a 11 de julho de 1964. O seu “Diário de
Guerra” (manuscrito) está no nosso Arquivo Provincial. 
PE. LEONARDO ECKL CSsR
+11 de JULHO 1972 
Nasceu na Alemanha a 15 de julho de 1889, ingressando no Juvenato
C.Ss.R. em 1901. Fez a sua Profissão em 1909, e após seus estudos de
Filosofia e Teologia, doutorou-se em História Eclesiástica. Veio para o
Brasil em 1935, já nomeado Vice-Provincial. E o cargo não lhe foi nada
leve, principalmente a princípio, devido à falta de conhecimento da língua
e das condições da Vice- Província. Teve o mérito de fundar a Casa-
Estudantado de Tietê, solenemente inaugurada a 24 de janeiro de 1937.
Grande pregador de retiros para religiosas e sacerdotes , teria pregado,
segundo afirmou, mais de 400 retiros aqui no Brasil. — Deixando o cargo
de Vice-Provincial, trabalhou ainda em Araraquara, e depois, na Província
de Porto Alegre, à qual foi adscrito nos seus últimos anos. Idoso, e
bastante enfermo, pensou ainda em voltar para alguma casa da nossa
Província, onde esperava morrer. Mas não chegou a realizar esse desejo,
pois faleceu em Porto Alegre a 11 de julho de 1972. 
Pe. Leonardo liderou um numericamente pequeno mas aguerrido
movimento de confrades alemães da Província que se opuseram à
separação desta da Província da Baviera. Queria que o Rio Grande do
Sul fosse separado de São Paulo e constituído como Vice-Província dependente da Baviera. Eleito vogal para o
Capítulo Geral de 1947, ali trabalhou nesse sentido contra a Província que o elegera. O projeto não foi adiante
e ele permaneceu como membro da Província de São Paulo, assumindo várias responsabilidades, tais como
coordenador e professor do curso de pastoral para os padres novos, curso que por alguns anos funcionou na
Penha, em São Paulo. (nota do editor)
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Pe.Isac Barreto Lorena C.Ss.R.(In memoriam)
Pe.Vitor Hugo Lapenta CSsR
Pe.Flávio Cavalca de Castro CSsR
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