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Cartão de inscrição 
(por favor, enviar no endereço descrito) 

 
Meu endereço 
 
Nome e sobrenome 

____________________________________________ 

Rua 

____________________________________________ 

Cidade e CEP 

____________________________________________ 

Telefone 

____________________________________________ 

Fax  

____________________________________________ 

E-mail  

____________________________________________ 

(  ) Eu peço que me telefonem de volta.  

(  ) Eu peço que me enviem materiais e mais infor-

mações sobre Abbé Franz Stock. 

(  ) Eu gostaria de me tornar membro da Associ-

ação. 

(  ) Eu gostaria de ter mais informações sobre  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Franz Stock 

PORTUGUÊS 



Ele também avisava secretamente as famílias dos pre-

sos, e onde era possível, advertia do perigo iminente 

aos que lutavam nos frontes de resistência francesa. 

Muitos desses lutadores reconheceram seus esforços, 

como Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert 

d`Harcourt, Gabriel Péri, Honoré d´Estiennes d´Orves. 

A atual praça do “Memorial do Combatente da 

França”, que lembra da resistência francesa frente à 

maquina de guerra alemã, fora sugerido pelo próprio 

Abbé Franz Stock.  

Em 1945, depois da guerra, seu estado de saúde esta-

va extremamente frágil, obrigando-o a retirar-se na 

terra natal. Quando pôde voltar, recebe um novo ofí-

cio: fundar e dirigir um seminário de padres na região 

de Chartres, em Le Coudray, onde existia uma prisão 

para presos de guerra alemães, dos quais vários des-

cobririam mais tarde a vocação para padre. Assim nas-

ceu o chamado “Seminário de arames farpados” onde 

cerca de mil jovens entre os anos de 1945 e 1947 fo-

ram preparados em suas atividades para uma nova 

Europa.  

Inesperadamente morre Franz Stock em 1948 – ainda 

priosioneiro de guerra – por Esgotamento, num hospi-

tal parisiense. Primeiramente foi enterrada em Thiais, 

na mesma região. 

A primeira celebração pública para Franz Stock foi 

realizada im 1949 na Catedral de Paris chamada “dos 

Inválidos”. Até então nessas terras, nunca havia sido 

honrado um único alemão desta forma.  Ele deveria 

ser o primeiro. Em 15 e 16 de junho de 1963 seus 

restos mortais foram transladados para Chartres.  

Joseph Folliet, um dos grandes nomes da vida espiri-

tual na França dos anos 50 e 60, referiu-se deste mo-

do: “Eu acredito que existem poucas histórias de 

vida, que deram para a Catolicidade da Igreja e para 

a paz de Cristo um testemunho tão direto, perma-

nente e vivo para o Futuro, como o de Franz Stock”. 

 

Poucas personalidades alemãs ou francesas, dispuse-

ram sua inteligência, suas qualidades humanas e sua 

coragem, e de forma tão dedicada e abrangente por 

uma causa, sobretudo numa época onde parecia 

completamente sem esperança, como no caso da 

reconciliação e no reestabelecimento das relações 

entre franceses e alemães no pós-guerra. Por isso 

Franz Stock foi mais que um iniciador. Ele tornou-se 

um Símbolo indicador de um caminho. Tais símbolos 

não podem morrer. Franz Stock não é passado. Sua 

crença na amizade entre os povos, na tolerância e no 

respeito entre os homens continuam a viver ainda 

hoje, e servem exemplarmente como testemunho. 

“Abbé Franz Stock – não é um nome – é um progra-

ma!” Assim referiu-se Núncio Roncalli, mais tarde 

Papa João XXIII,  em 28 de Fevereiro de 1948. 

 

Franz Stock nascêu em 1904, na cidade de Arnsberg, 

na Alemanha. Sua infância foi marcada pela Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) e do que dela adveio, 

com a sua confusão política e econômica. Paralela-

mente à sua vocação religiosa, ele decidiu dedicar-

se também ao entendimento entre os povos, sobre-

tudo entre a juventude do povo alemão e francês.  

 

Depois de estudar na França, e de viajar frequente-

mente em regiões alemãs de cultura e origem franc-

esa, foi ordenado padre e instituído em 1940 pároco 

das comunidades de língua alemã na cidade de Pa-

ris; trabalho esse realizado sem interrupção, com 

exceção de uma breve pausa  devido ao avanço da 

Segunda Grande Guerra. Mas ele entrou para história 

como capelão nas prisões parisienses e nos presídios 

de condenados à morte em Monte Valérien durante o 

domínio nazista.  

 

Por isso os Franceses o 

condecoraram como 

“Capelão e Arcanjo do 

inferno”. Ele suavizou o 

sofrimento indizível de 

milhares de condenados 

à morte, preparando-os 

e acompanhando-os até 

o fim, até o local da 

execução.  

(pintura do artista alemão 

Siger Köder ao fundo do 
altar na Paróquia Alemã em 

Paris ) 

(Pintura de Franz Stock, 1946)  

(Núncio Roncalli, mais tarde Papa João XXIII, em visita ao Seminário 

de Abbé Franz Stock) 


