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A 23 de Dezembro de 2020, no final da tarde, Deus chamou à Casa do Senhor 

o nosso confrade Ernest Maria Kanzler, um Irmão de Maria de Schoenstatt, 

aos 71 anos de idade. 

 

O casal Josef e Adelheid Kanzler e a sua filha Maria foram expulsos da Hungria 
após a Segunda Guerra Mundial. Vieram para Krumbach/Swabia na Alemanha, 
onde o seu filho Ernest nasceu a 31 de Julho de 1949. A família encontrou o 
seu lar em Allmansweiler (Friedrichshafen). Ernest frequentou ali a escola 
primária e a secundária católica. Mais tarde, 1964 -1967, aprendeu a profissão 
de fabricante de ferramentas na Zahnradfabrik Friedrichshafen. Após um ano 
de experiência de trabalho, mudou-se para o Collegium Ambrosianum em 
Estugarda em 1968, onde fez o exame final da escola secundária (Abitur) em 
1972. 
 
Em 1962 entrou em contacto com a Juventude Masculina de Schoenstatt 
através de um estudante de teologia. Desde 1968 participa na União da 
Juventude Masculina de Schoenstatt. Josef M. Grill, um Irmão de Maria, 
acompanhava a União da Juventude Masculina nessa altura e inspirou os 

jovens com o mundo das ideias de Mario Hiriart. A ideia de poder comprometer-se completamente com Deus e 
com a Igreja numa profissão técnica fascinou o jovem Ernest. Assim, entrou no Instituto dos Irmãos de Maria 
de Schoenstatt no Outono de 1972.  
 
Em 1974 começou a estudar engenharia mecânica na Universidade Técnica da Renânia-Vestefália, em Aachen. 
Em 1980 terminou aí os seus estudos e como engenheiro diplomado conseguiu um emprego no departamento 
de desenvolvimento e investigação da Mercedes Benz em Estugarda. Inclusivamente, face aos complexos 
desafios no desenvolvimento do motor, disse o seguinte: "Em Deus não há nenhum problema. Em Deus a 
solução já lá está. Se, eu descobrir Deus por detrás das coisas, também irei superar os problemas". 
 
Em 1988 após a morte de Bruno M. Herberger, a Comunidade elegeu Ernest Maria Kanzler, de 38 anos de 
idade, como o novo Superior Geral. Na nossa Comunidade, no entanto, preferimos o termo "Superior da 
Família". Como uma pessoa simples com profundidade religiosa, a sua reacção a este novo desafio foi: 
Coroemos Nossa Senhora! - E não se ficou por esta coroação. Promoveu, repetidamente, as coroações, por 
exemplo, a coroação da Mãe de Deus no Memorial do campo de concentração de Dachau, o local onde a nossa 
Comunidade foi fundada, e a coroação no Santuário Tabor. 
 
Graças ao seu respeito pela vida das outras pessoas, era um bom ouvinte. Como pessoa desinteressada e 
profundamente comovida pela missão dos Irmãos de Maria, foi capaz de fazer ambas: levar a comunidade a 
um mundo mais vasto e, ao mesmo tempo, afinar o seu perfil. Irmão de Maria nascido a 31 de Julho de 1949. 
Morreu a 23 de Dezembro de 2020 
 
Em projectos em que acreditava ter descoberto uma inspiração de Deus, demonstrou audácia e perseverança. 
Entre outros, o desenvolvimento da Comunidade no Chile, Paraguai, Brasil e Burundi, a beatificação de Mario 
Hiriart, a construção do Santuário Tabor e da Casa Tabor, o desenvolvimento do Instituto de Línguas 
Kreuzberg/Bonn, o compromisso por José Engling em Prossitten e Cambrai, o compromisso pela ourivesaria e 
pelo Centro Juvenil, sendo ambos grandes projectos do Instituto dos Irmãos de Maria no lugar de Schoenstatt. 
 
Em todos estes projectos nunca lhe ocorreu dar ordens desde cima, pelo contrário, deixava uma verdadeira 
liberdade, era feliz com os confrades e companheiros que, partilhavam o seu entusiasmo, acompanhava os  
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projectos e as pessoas, com ideias e muita paixão. Muitos dos que tiveram o privilégio de o conhecer 
apreciaram melhor o seu modo de pensar profissional e os seus impulsos. 
 
Desta forma, foi-se transformando, gradualmente, numa personalidade paternal que exigia muito pouco para si 
próprio e, tinha sempre um ouvido aberto para os outros. Foi eleito por um total de cinco mandatos de seis 
anos como Superior da Família, participou activamente em numerosas Comissões da Igreja e de Schoenstatt e, 
entre outras coisas, fez parte da Presidência Geral da Obra Internacional de Schoenstatt durante 32 anos. 
Tinha sempre em mente toda a coluna dos Homens de Schoenstatt. Em cada jovem que caminhou connosco, 
mesmo que fosse apenas por pouco tempo, ele viu um enriquecimento para a nossa Comunidade e para a 
Coluna dos Homens Em 2009, assumiu oficialmente a liderança da Liga Masculina da Alemanha. 
 
Ernest M. Kanzler quis ajudar a moldar os tempos vindouros a partir de uma ligação íntima com Nossa 
Senhora. O seu ideal de curso é: Unidos com Maria no amor, testemunhas de um novo tempo.  
 
Há seis meses que vivia com dores crescentes nas costas. Só em meados de Dezembro é que se tornou claro 
que sofria de cancro terminal. Na noite de 23/12/2020 Deus levou-o consigo.  
 
 
Vallendar, 25/12/2020  
 
 
Irmãos de Maria 
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