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IR. AFONSO (MIGUEL HOEFER)CSsR
+17 de AGOSTO 1923 
Natural de uma aldeia perto de Würzburg (Alemanha), Ir. Afonso nasceu a
29 de março de 1848. Fez os estudos primários em sua aldeia; e quando
o pai já pensava colocá-lo nalgum Seminário para ser padre, o garoto
antecipou- se, resolvendo ser irmão leigo redentorista. Esteve varias
vezes em Gars, para melhor conhecer a C.Ss.R. que o recebeu em 1867,
professando em 1876. Dono de uma boa fortuna que herdara, preferiu
viver pobre e humilde na Congregação, exercendo sempre o ofício de
chacareiro, e jardineiro apaixonado pelas flores. Embora sem muito
estudo, era de inteligência viva; escrevia muito bem, exprimindo-se com
facilidade ao falar e escrever. Trabalhou vários anos na Alemanha, e
garantiu sempre a verdura e as frutas para as Comunidades a que
pertencia. Ouvindo falar da Vice-Província no Brasil, ofereceu-se para vir
também, aqui chegando em 1895. Viveu sempre em Aparecida, onde
iniciou a antigamente chamada “chácara dos Padres”. Muito dedicado ao
trabalho, preparou grande parte do terreno, hoje ocupado pelo S.R.S.A.
pelas “Oficinas” e Via Dutra. Na sua horta não havia somente verduras,
mas também flores em profusão. Frutas era o que não faltava na sua
chácara, atraindo sempre os moleques da vizinhança, que não pouco trabalho deram para a sua paciência.
Plantou também uma vinha, encarregando-se da fabricação de vários tipos de vinho, inclusive para as Missas.
Durante anos foi esse o trabalho daquele Irmão que não quis ser Padre, e renunciou ser “gente de bem” no
mundo. Diariamente, após a missa e o café da manhã no convento, lá ia o Irmão para o seu trabalho. Da rua
até perto do atual S.R.S.A. havia o celebre zig-zag, que muito ajudava nas descidas, principalmente quando
chovia, mas que muito complicava para quem subia com cestas e sacos de verduras ou frutas às costas. Às 11
horas já estava o Irmão em casa, para o Exame particular, almoço, e recreio comum. À tarde, outra vez no seu
trabalho, voltando pontualmente para a meditação e jantar. Os domingos, Ir. Afonso os passava na capela,
rezando ou fazendo leitura espiritual. A um padre recém-ordenado, ele disse um dia: “Com certeza o Sr. será
muito útil à Congregação, mas reze, e reze muito; pelo amor de Deus não abandone a oração”. Já idoso, e
sentindo fraqueza nas pernas, ao subir as escadas do convento, fraturou um dos pés, ao cair de mau jeito. Com
isso não pôde mais trabalhar, penitência que ele aceitou sem se queixar. Sofrendo do estômago, não podendo
alimentar-se, Irmão Afonso foi se enfraquecendo cada vez mais, falecendo em Aparecida, a 17 de agosto de
1923.
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