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Nasceu em Mogi Mirim, SP, em 15.8.1926. Seus pais: José 
Brandão e Maria Rahal Brandão. Entrou para o Seminário 
Santo Afonso, no dia 25.5.1937, onde terminou o Ensino Mé-
dio em dezembro de 1943.

Fez o Noviciado em Pindamonhangaba durante o ano 
de 1944, onde fez a Profi ssão Religiosa na C.Ss.R., no dia 
2.2.1945. Os estudos de Filosofi a e Teologia se realizaram 
em Tietê, SP, no Seminário Santa Teresinha, onde fez a Pro-
fi ssão Perpétua, no dia 2.2.1948.

Foi Ordenado Sacerdote a 23.7.1950, em Tietê, SP, por 
Dom José Carlos de Aguirre, Bispo de Sorocaba.

Começou sua Vida Apostólica como professor e auxiliar 
do Diretor do Seminário Santo Afonso, em Aparecida SP. De 
1953 a 1954, residiu em São Paulo participando de curso 
universitário. Enviado para a Bélgica, cursou no Lumen Vi-
tae, preparando-se para a Pastoral Missionária. Retornando 
ao Brasil, fez parte da Equipe Missionária, residindo em São 
João da Boa Vista, SP.

Em junho de 1976, foi transferido para a Comunidade das 
Comunicações, em Aparecida, para trabalhar na Editora San-
tuário. Em 1980, passou para a Comunidade da Basílica, no 
trabalho pastoral com os romeiros.

Em 1981, iniciou seu apostolado na Rádio Aparecida, 
evangelizando e catequizando. Em 1988, foi nomeado Vigá-
rio Paroquial da Paróquia de Aparecida, demonstrando muito 
amor e dedicação aos paroquianos, visitando doentes e con-
solando famílias enlutadas.

Em 1997, foi transferido para Tietê, SP, auxiliando na pas-
toral da Igreja de Santa Teresinha. Em 2003, retornou para 
Aparecida, dedicando-se aos peregrinos do Santuário no 
atendimento das Confi ssões. 

Pe. Brandão foi um exemplo de vida missionária: forma-
dor dedicado, pregador zeloso, confrade alegre, educado e 
comunicativo, escritor de vários artigos em diversos periódi-
cos, anunciador das glórias de Maria pela Rádio Aparecida, 
confessor paciente e orientador espiritual de muitas pessoas, 

incentivador das vocações pela oração e aconselhamento. 
No fi m da vida, carregou com paciência e amor a cruz da 

idade avançada, da defi ciência visual e auditiva e da doença 
do Alzheimer.

Realizou em sua vida o projeto proposto nas Constitui-
ções Redentoristas, que o missionário deve ser “forte na fé, 
alegre na esperança, fervoroso na caridade, infl amado no 
zelo, humilde e sempre dado à oração”.

Residindo em Aparecida por muitos anos, em suas ano-
tações deixou escrito: “Aqui fi carei até que Deus permita o 
contrário... Apesar de minhas falhas e pecados, estou muito 
contente de ser padre, redentorista, missionário de Nossa 
Senhora Aparecida. Quero morrer fi el à minha vocação cris-
tã e redentorista. Assim seja!”

No dia 28 de maio de 2021, Deus o chamou, da comuni-
dade redentorista do Convento do Santuário de Aparecida, 
para viver eternamente na companhia do Pai amoroso, do 
Filho Redentor e do Espírito Santifi cador, com a Virgem Ma-
ria, São José, os santos, beatos e mártires redentoristas, 
que certamente fi zeram um coro para o acolher cantando: 
“Vem servo bom e fi el!”.

No dia 29, sábado, no altar central do Santuário, com 
transmissão pela Rádio e TV Aparecida, foi rezada missa de 
corpo presente em Ação de Graças pela vida do Pe. Bran-
dão. Cerca de 60 confrades participaram para agradecer e 
se despedir do Pe. Brandão. O Santuário estava repleto de 
fi éis, que também agradeciam e clamavam: “Descanse em 
paz, Pe. Brandão!”

Em seguida, o corpo foi levado ao Cemitério Municipal de 
Aparecida, onde o confrade aguarda o ditoso dia da Ressur-
reição. Com Deus para sempre, Pe. José Oscar Brandão, e 
do céu rogue por nós!

(Dados do Arquivo Provincial – Pe. Alberto Pasquoto, 
C.Ss.R. – secretário)


