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IR. ORLANDO (ISAAC DOS PASSOS E SILVA)CSsR
+4 de JANEIRO 1947
Mineiro da roça de Itajubá (MG) ingressou na C.Ss.R. após
uma missão pregada pelos nossos em sua cidade. Seu sonho
era ser padre, mas como a inteligência era fraca, resolveu ser
Irmão leigo. Desde criança muito piedoso, rezava
freqüentemente o terço, e aos domingos, percorria uma boa
distância, a pé ou a cavalo, para não perder a missa. Chegando
a Aparecida foi designado para auxiliar na cozinha do Juvenato,
e logo nos primeiros dias ele confessou a um dos confrades: “A
saudade está me cortando o coração, mas hei de ser um irmão
redentorista”. Professou a 2 de agosto de 1945, trabalhando
depois em Tietê, Pinda e Aparecida, onde faleceu aos 25 anos
de idade. No dia 28 de dezembro (1946) os juvenistas foram
acompanhar o enterro do nosso Pe. Eugênio Johner, aí pelas 5
horas da tarde. Irmão Orlando ficou em casa para preparar o
jantar. Tendo terminado o seu trabalho na cozinha, como os
juvenistas ainda não houvessem voltado, ele subiu a um dos
andares superiores, para rezar o terço. Encontrou-se com dois
candidatos que tinham ficado em casa, mas passou por eles
com o terço na mão. Sentou-se num velho sofá, e continuou
rezando, sem atender aos dois que lhe dirigiram algumas
palavras de brincadeira. Estava ele sentado, com o terço nas
mãos, quando os candidatos lhe quiseram passar um susto de mau gosto. Ao empurrarem o sofá, este tombou,
atirando o Irmão sobre o forro da capela que se abriu. Irmão Orlando, de cabeça para baixo, foi cair sobre um
banco, ou sobre o piso da capela. A queda foi violenta, com fratura do crânio. Levado para a Santa Casa, ele ali
permaneceu inconsciente, agitando-se em convulsões, durante alguns dias, falecendo a 4 de janeiro de 1947.
Os pormenores dessa tragédia não chegaram a ser bem esclarecidos. Mas a culpa dos dois candidatos parece
ter ficado patente, pelo fato de um deles ter voltado para casa poucos dias depois, isto é a 24 de janeiro. E o
outro fez o mesmo a 14 de abril. Soube-se depois que um deles não era rapaz de bons precedentes.
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