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PE. JOÃO BATISTA SCHAUMBERGER CSsR
+31 de MARÇO 1909 
Um genuíno Redentorista, pela sua piedade, seu zelo incansável, e
ardente devoção a Nossa Senhora. Natural de Schwandorf (Alemanha),
nasceu a 13 de dezembro de 1849. Desde criança mostrou seu desejo de
se tornar sacerdote; e foi no colégio que cursava em Metten, um dos
melhores alunos, devido a sua inteligência e aplicação. Já na mocidade
começou a despontar como grande poeta que seria mais tarde, tanto em
alemão, como em latim. Suas melhores poesias foram dedicadas a
Nossa Senhora, escritas com grande delicadeza e ternura. Terminados
seus estudos superiores, foi ordenado sacerdote diocesano em
Ratisbona, a 7 de junho de 1874. Até 1876 não quis assumir a direção de
nenhuma paróquia, pois já sonhava com a C.Ss.R. Mas, devido a
perseguição religiosa, teve de esperar até 1883 para iniciar o seu
noviciado. No entanto não conseguiu terminá-lo devido a uma
enfermidade grave em sua vista. Restabelecido, voltou ao noviciado em
1894, professando no ano seguinte. Por determinação dos Superiores
veio para o Brasil em 1903, permanecendo em Aparecida. Apesar de
doente, e com 54 anos, aprendeu facilmente o Português, e pôde
facilmente lecionar latim no juvenato. Em dezembro de 1907 foi transferido para a casa da Penha. Sempre
muito fraco de saúde, embora culto e muito preparado, raramente subiu ao púlpito, e seu trabalho era mais no
confessionário. 85 Raramente saia de casa, impressionando sempre os seus confrades pela profunda piedade.
No dia 31 de março (1909) dirigiu-se da Penha para a cidade (São Paulo) a fim de buscar os óculos que
mandara consertar. Na volta, à altura do Tatuapé, desceu do bonde, para fazer um pouco de exercício,
caminhando até a Penha. Naquele tempo era esse trecho um caminho quase deserto. Rezando o seu terço,
passou em frente de um botequim, onde estava tomando suas doses um desordeiro famoso naquelas
redondezas. Vendo passar o Padre, começou a lhe gritar palavrões e ofensas. Como o Padre não lhe desse
atenção, montou a cavalo, e a relhadas, derrubouo junto a um poste da Ligth, desfechando-lhe dois tiros. Com
isso achou que havia matado o Padre, e continuou a cavalo, com seus palavrões e blasfêmias. Olhou, porém,
atrás, e viu que sua vítima estava tentando levantar-se. Voltou furioso, e deu-lhe ainda mais um tiro, acabando
por matá-lo. Preso, o desordeiro declarou: — “Sou maçom, e dos graduados; ninguém vai me condenar”. —
Mas foi condenado a trinta anos de prisão. O enterro do Pe. João, que todos reconheceram como um mártir, foi
mais triunfal do que fúnebre. Sepultado na Penha, seus restos mortais estão hoje na “Capela dos Mortos” em
nosso convento em Aparecida.
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