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Alguns testemunhos de Irmãos Verbitas 
Curitiba, 05 de setembro de 2011. 

Após ter refletido sobre a Missão esta manha e a Fraternidade pela tarde, agora gostaria 
de compartilhar com vocês alguns Testemunhos de Irmãos verbitas que “encarnaram” a 
missão nos seus respectivos contextos históricos. Para isto, eu anexo alguns textos sobre 
a vida destes Irmãos, baseado em publicações verbitas anteriores e pesquisas pessoais.   

Para ilustrar esta palestra, também preparei alguns slides (PPT) que apresentarei por 
“etapas”. De fato, estes testemunhos de vida foram organizados cronologicamente, 
começando com a etapa do nosso fundador, A. Janssen e anos seguintes (1875-1965). 
Depois, temos a segunda etapa (1965-2000) e a terceira etapa (2000...).   

A introdução a estes “testemunhos de Irmãos” deveria durar uns 30’, a qual motivará o 
trabalho em grupos sobre este tema, através da leitura dos textos e algumas perguntas 
relacionadas. Os grupos serão organizados de acordo com as três etapas mencionadas 
acima.     
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1. Irmão E. Marcolinus (precursor da vida religiosa na SVD) 
2. Irmão Bernardo R. Schwerdtfeger (gráfica de Steyl)  
3. Irmão Wendelin Meyer (pioneiro verbita nos EUA) 
4. Irmão Câncio Wilhelm Büth (insigne mestre em Santa Izabel, ES) 

NB: para esta primeira etapa, utilizarei o PPT, Irmãos_Testemunhos1 (1875-1965)  

5. Irmão Tarcisius de Ruyter (missionário no Gana, ortopédico) 
6. Irmão Damien Lunders (missionário na Tailândia, centro social, etc.)  
7. Irmão Albert Buet <Boni> (educador na Argentina e engajado em trabalho social, etc.)    

NB: para esta segunda parte, eu utilizarei o PPT, Irmãos_Testemunhos2 (1965-2000) 

8. Irmão Sebastião T. da Silva (estudante de farmacologia nas Filipinas) 
9. Irmão Julio Carrillo Jimenez (equatoriano, fazendo OTP na província PHS) 
10. Irmão Bernd Ruffing (alemão, experiência de JUPIC na Europa e OTP na Tailândia)  
11. Irmão Maros Butala (Eslovaco, trabalho social/pastoral com viciados em álcool e 
drogas)  
12. Irmão Bernie Spitzley (Americano, trabalho social/pastoral na Jamaica)  

NB: para esta terceira parte, eu utilizarei o PPT, Irmãos_Testemunhos3 (2000....)  

Questionário para o trabalho em grupos: 

1) O que nos chama a atenção destes testemunhos no que diz respeito à vida religiosa-
missionária?   
2) O que podemos aprender deles para a nossa vida e missão de hoje?  
3) Conhecemos outros exemplos de Irmãos que marcaram positivamente a nossa vida?  

Para isso, os grupos teriam uns 45’ e o “plenário” se faria durante a celebração 
Eucarística as 18:00. (Para isso, prever o jantar tal vez um pouquinho mais tarde – 19:30).  
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Comentário por etapas 
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Nesta primeira etapa, eu agrupei quatro (4) testemunhos de Irmãos verbitas que, de 
algum modo, “marcaram” a historia da nossa Congregação. O primeiro deles é o Ir. 
Enrique Marcolinus Elskemper (1851-1922). Como podemos ler no artigo anexo, ele foi 
o primeiro Irmão verbita que fez a sua profissão religiosa no dia 23 de maio de 1881. 
Alguns anos mais tarde, em 1885, todos os verbitas professarão os três votos religiosos. 
Deste modo, o Ir. Marcolinus foi o precursor da vida religiosa na SVD.  

O Ir. Bernard R. Schwerdtfeger (1859-1909) teve um papel destacado nos inícios da 
Gráfica de Steyl. De fato, já no inicio eles mostrou que tinha talento para esse tipo de 
trabalho, por isso A. Janssen o encaminhou para aperfeiçoar-se o que redundou em 
amplos benefícios para a gráfica de Steyl. Mas, o que devemos destacar também e a sua 
capacidade de “atualizar-se” constantemente no seu campo de trabalho (hoje diríamos 
‘formação permanente’). Além disto, ele foi capaz de formar outros aprendizes no trabalho 
da gráfica. O Ir. Bernardo traçou uma nova imagem de Irmão: homem com qualificada 
formação profissional; comprometido com a missão verbita através do seu trabalho e 
vivendo em uma comunidade religiosa, como o foi Steyl naquele tempo.   

O terceiro testemunho exemplar que eu gostaria de destacar é o Ir. Wendelin Meyer 
(1857-1927). Como muitos lembrarão, este Irmão foi o pioneiro verbita nos EUA. Como 
promotor das revistas missionárias verbitas (p.e. Stadt Gottes, Michaelskalender, etc.), ele 
foi enviado pelo fundador aos EUA a fim de ganhar novas subscrições entre os 
numerosos imigrantes alemães daquela época. Para conhecer um pouco mais sobre a 
vida missionária deste Irmão, eu preparei dois textos, um, baseado no livro sobre a 
Historia da SVD (1983), do Pe. Fritz Bornemann, pois traz uma referencia aos inícios da 
nossa Congregação nos EUA. O segundo texto, baseado na pesquisa de outro historiador 
verbita, Pe. Josef Alt, quem também escreveu em 2002 um livro sobre a historia da SVD, 
e incluiu uma parte sobre o Ir. Wendelin Meyer nos EUA. Das duas versões deste inicio, 
podemos concluir que o trabalho do Ir. Wendelin não foi fácil; contudo, o seu esforço 
inicial valeu a pena, pois após alguns anos, a nossa Congregação cresceu muito nos 
EUA. 

O quarto (e último) testemunho desta primeira etapa, é o Ir. Câncio Wilhelm Büth (1868-
1944). Ele nasceu na Alemanha em 1868 e, após seu ingresso e formação na SVD, ele foi 
enviado ao Brasil ainda pelo fundador, A. Janssen, em 1898. Aqui ele trabalhou em vários 
lugares, mas foi no Estado do Espírito Santo (ES) que se destacou como exímio 
educador. Além, disto, o surgimento das primeiras vocações verbitas no Brasil se deve 
em grande parte ao exemplo de este Irmão. Em sinal de gratidão pela sua contribuição na 
educação, o povo de Santa Izabel (ES), ergueu uma estatua à sua memória em 1949, e 
mais tarde, uma praça com o seu nome.    
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Nesta parte eu apresento o exemplo de três (3) Irmãos que igualmente se destacam pelo 
seu trabalho social/pastoral, mas também pelo seu testemunho religioso. O primeiro deles 
é o Ir. Damien Lunders (69), americano e missionário na Tailândia. Em 1969 recebeu o 
seu primeiro destino missionário a Papua Nova Guiné (PNG), onde trabalhou uns 25 
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anos, antes de solicitar permissão para começar uma missão verbita na Tailândia. Assim, 
em 1999, ele e outros dois Irmãos verbitas deram inicio a esse trabalho em Nong Bua 
Lamphu (nordeste desse país). Embora ele tenha recebido varias críticas pelo fato de ter 
estabelecido uma estrutura edilícia bastante grande (com fundos de benfeitores dos EUA, 
Austrália, etc.), não se pode negar o seu ardor missionário, procurando responder aos 
grandes desafios sociais desse lugar, especialmente os enfermos de HIV/AIDS. Ainda 
merece aprecio a sua dinâmica de envolver o povo do lugar nesse projeto social, 
encorajando-o a superar divisões e preconceitos. Este Irmão não vive sozinho, mas com 
outros confrades dedicados a trabalhos pastorais/sociais e um à educação (curso de 
inglês) numa escola do lugar, onde quase todos professam o Budismo.  

O segundo exemplo, é o Ir. Tarcisius de Ruyter (86). Ele nasceu em De Bilt, perto de 
Utrecht, na parte ocidental dos Países Baixos, em 1925. Eu achei varias coisas 
interessantes na vida deste Irmão, por isso eu quis incluir aqui o seu testemunho. 
Primeiro, ele veio de uma família onde os seus antepassados eram sapateiros, mas ele 
não queria ser sapateiro de jeito nenhum! Mas, durante a sua formação, entre um curso e 
outro, também fez ortopedia e fisioterapia, antes de ser enviado como missionário em 
Gana, África. Segundo, quando o Ir. Tarcisius chegou em Gana (1961), a pólio era 
endêmica, assim ele pronto achou trabalho. Ele começou a sua tarefa pela formação de 
jovens Ganeses para serem sapateiros, como orientação ortopédica. Aos poucos, o 
pequeno centro de treinamento ortopédico (OTC) cresceu, atendendo as necessidades de 
muitas pessoas, até o presente, no qual celebra o seu Jubileu de Ouro. Terceiro, a vida 
espiritual deste Irmão é bonita, animadora, destacando a sua relação fraterna com as 
pessoas – “simplesmente, chame-me Irmão”.   

Para completar esta segunda etapa, eu gostaria de compartilhar o testemunho do Ir. 
Alberto Buet <Boni> (71). Ele nasceu em Líbaros, província de Entre Rios, na Argentina 
em 1940. Trabalhou vários anos na educação, posteriormente na formação inicial verbita 
e nos últimos anos, no campo sócio-pastoral. O texto que apresento sobre ele foi redigido 
em 2009 por outro Irmão, mais jovem, Filipino (Darwin Loro) e publicado no boletim 
Hermanos SVD, edição Nov.- Dez. 2009. Contrariamente aos dois exemplos anteriores, o 
Ir. Boni não estabeleceu grandes estruturas, mas sim, se dedicou inteiramente ao povo 
através do serviço educativo e pastoral, e à formação SVD. Seu jeito amigável e simples 
de ser atrai facilmente as pessoas, dando um bom testemunho de vida consagrada e 
missionária. Aliás, a “pobreza” material deste Irmão, equilibrada com a sua “riqueza” 
espiritual, o faz muito próximo da experiência de vida de muitos Irmãos verbitas hoje...  
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Nesta última etapa eu gostaria de pôr os “refletores” sobre alguns Irmãos jovens (três 
deles ainda em votos temporários) e dois em votos perpetuos. Os dois primeiros 
representam, de certa forma, uma “novidade” para a formação dos Irmãos Latino-
Americanos. De fato, nos últimos anos, alguns Irmãos do Brasil e de outros países como 
Equador, Bolívia e Colômbia saíram dos seus respectivos países para fazer o PFT/OTP 
em outros continentes (África e Ásia). Anteriormente, eu tenho observado que alguns 
faziam essa etapa formativa no contexto latino-americano ou no próprio país.  

Outro aspecto, relacionado com este tema, é o surgimento de vocações de Irmãos 
originários de paises que anteriormente não tinham Irmãos, ou se tinham, eram todos 
estrangeiros. Assim, vejo com alegria alguns destes Irmãos jovens da Colômbia, Equador, 
Bolívia e Paraguai, fazerem o seu OTP em outros contextos culturais ou a sua formação 
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profissional. Tomara que esta “primavera” de novas vocações de Irmãos produza os seus 
frutos duradouros para a SVD!  

Ir. Sebastião T. da Silva (35), Brasileiro (Alagoano). Depois de completar a primeira 
etapa de sua formação básica no Brasil, ele fez OTP na província Sul das Filipinas (PHS). 
A sua experiência com os pobres de lá e a aprendizagem de uma nova língua, assim 
como o jeito de viver num outro contexto cultural, foram importantes para a sua vida. Há 
alguns anos, também começou um curso de Farmacologia em Cebu, Filipinas, como parte 
da sua formação profissional.  

Ir. Julio Carrillo Jimenez (29), Equatoriano, nascido em Salitre-Guayas. Após finalizar a 
sua etapa inicial de formação no juniorado em Bogotá, ele foi enviado a PHS para fazer ali 
a sua experiência de OTP. A foto que ele compartilha junto com o texto no qual narra algo 
da sua vivencia nas Filipinas, é muito eloqüente, pois transmite alegria e proximidade com 
os pobres/crianças, etc. Oxalá que ele possa integrar bem esta experiência de OTP na 
sua formação profissional e religiosa!  

Ir. Bernd Ruffing (37), originário da Alemanha (nasceu em Ottweiler) e estudou 
Enfermagem. Nos últimos anos (2009-2011), fez a sua experiência de OTP na Tailândia. 
Em dezembro de 2008 ele compartilhou algo da sua experiência de trabalho com os 
presos estrangeiros na Alemanha, que tinham sido arrestados por causa da sua imigração 
clandestina (cf. Dar a Justiça uma Face, Hermanos SVD, dez. 2008). Ele ainda 
compartilha outras experiências, relacionadas com os pobres, com gente afetada pelo 
HIV/AIDS, tanto na Europa como depois na Ásia (Tailândia). Destaco a sua grande 
sensibilidade humana (“por trás de cada caso de HIV há uma pessoa”) e a sua leitura de 
fé dos acontecimentos que ele vivia. Por exemplo, enquanto atendia os pobres e vendava 
as feridas, “tinha que ir de joelhos. Logo eu me lembrei de Jesus lavando os pés dos seus 
discípulos” (Jo 13). Essa atitude de serviço marcou a sua vida missionária na Tailândia e 
com certeza no futuro também.  

Ir. Maros Butala (37), Eslovaco (nasceu em Levoca) e estudou um tipo de Terapia para 
ajudar jovens viciados em álcool ou narcóticos. A sua presença fraterna e profissional se 
complementa com o seu trabalho pastoral, ajudando os jovens afetados a redescobrir a fé 
ou a iniciar um caminho espiritual na Igreja, se eles estão abertos a essa perspectiva. De 
vários pontos do país ele é consultado para acompanhar pessoas dependentes do álcool 
ou das drogas. Uma coisa interessante é que ele convida as pessoas curadas destes 
vícios a darem testemunho de vida nas escolas e igrejas.     

Ir. Bernie Spitzley (57), Americano (nasceu em Westphalia). Embora ele não seja mais 
tão “jovem”, o seu testemunho missionário, a sua espiritualidade e a sua reflexão 
missionária são muito importantes. No contexto da sua formação inicial nos EUA, ele 
obteve um Mestrado em Sociologia em 1980. Logo trabalhou alguns anos na formação 
dos Irmãos verbitas e na JUPIC. Os últimos 17 anos, ele tem exercido o seu trabalho 
missionário em Jamaica (Caribe), com enfoque sócio-pastoral. O texto que proponho para 
a reflexão em grupos é uma carta que ele escreveu no ano passado ao Ir. Jung-Che Yeh, 
SVD, originário do Taiwan, que se preparava para fazer o seu OTP na Jamaica. As 
“dicas” que o Ir. Bernie da são um convite para refletir sobre as atitudes apropriadas que 
um Irmão missionário deveria ter quando vá ao encontro dos outros, numa nova cultura...  

Ir. Alfonso J. Berger (ROM) 


