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IR. VICENTE (ALVES DA SILVA) CSsR 
+ 5 de JANEIRO 1993 
Nasceu o Ir. Vicente em São Roque de Minas - MG, a 26 de junho de
1950. Eram seus pais: José Alves da Silva e Maria Rosa da Silva. Tiveram
três filhos homens. Entrou o Irmão para o Seminário São Geraldo, no
Potim, no dia 30 de janeiro de 1980, com 30 anos de idade. Terminou o
primeiro e o segundo graus. Era também técnico em contabilidade. Fez o
Noviciado em Tietê-SP, no ano de 1986. A profissão religiosa foi feita em
Aparecida-SP, no dia primeiro de fevereiro de 1987. Sua primeira
comunidade depois de professo foi o Seminário de Santo Afonso, em
Aparecida. Em janeiro de 1988 foi transferido para a Comunidade e
Paróquia do Jardim Paulistano, em São Paulo, onde ficou até sua morte.
Era sacristão de nossa igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Era quieto, reservado, de pouca prosa, mas desempenhava bem seu
cargo de sacristão. Em fins de dezembro de 1992, de férias, foi passar
uns dias em sua cidade natal, junto a sua mãe e demais parentes. No dia
05 de janeiro de 1993, depois do almoço, após ter aberto a igreja matriz,
em lugar do pároco, na praça, repentinamente caiu morto. Enfarte! Ia
completar 43 anos. Foi resolvido que fosse sepultado lá mesmo em São
Roque de Minas. Depois da missa de corpo presente, onde estiveram presentes vários confrades, foi sepultado
no dia 06 de janeiro de 1993. Tinha apenas votos temporários. O Conselho Provincial, em sua última reunião de
1992, tinha-o aprovado para renovação de seus votos religiosos. Estava com 42 anos e meio de idade e quase
06 anos de Profissão Religiosa. (Arquivo Provincial)
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