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IR. CASIMIRO (JAKOB PFLÜGL) CSsR
+11 de AGOSTO 1911 
Deste Irmão podemos dizer que, tendo vivido pouco neste mundo,
realizou muito para a eternidade. Era de família pobre, e nasceu perto de
Ratisbona, a 14 de fevereiro de 1877. Dos seis aos quatorze anos
freqüentou a escola da sua terra natal e, se nunca esteve entre os
melhores alunos, ele mesmo dizia sentir-se feliz sendo o ultimo entre
eles. Trabalhou depois em Straubing, numa selaria, durante alguns anos;
e varias vezes tentou ser admitido entre os “Irmãos da Caridade”, mas
não foi aceito por ser ainda muito moço. Procurou então os Redentoristas
que o receberam, em 1896. Durante o noviciado, embora muito
observante e piedoso, teve de lutar muito contra o sono que o
atormentava nas meditações e leituras. Certa vez, durante uma
conferência, ficou de pé para não dormir; ainda assim acabou dormindo,
e caiu sentado no chão... Hilaridade geral. — Após o noviciado trabalhou
algum tempo no Juvenato da Província, até que, em setembro de 1902,
veio para o Brasil. Escalado para trabalhar no “Colégio Santo Afonso”,
mostrou-se um Irmão muito ordeiro, cuidando de tudo, e pondo em toda a
casa um tom de esmerada limpeza. Transferido para Goiás, tornou-se a
alegria da casa, devido à sua simplicidade, sua prontidão para o trabalho e profunda piedade. Picado, certo dia
por um inseto venenoso, nada revelou, achando que ele mesmo poderia medicar-se. Mas no lugar da picada
formou-se logo uma enorme chaga maligna, pelo que o Irmão precisou ser transferido para a Penha. Tratado no
Sanatório Santa Catarina, restabeleceu-se, e foi para Aparecida. Mas a sua melhora durou pouco. A chaga
voltou a abrir-se em sua perna, com dores horríveis. Sangue envenenado. Sofrendo muito em seus últimos
meses, o Irmão apenas rezava, achando ainda disposição para fazer Terços. Com apenas 35 anos acabou
falecendo em Aparecida, a 11 de agosto de 1911, deixando aos confrades um exemplo de grande amor ao
trabalho e a oração.
CERESP
Centro Redentorista de Espiritualidade - Aparecida-SP
Pe.Isac Barreto Lorena C.Ss.R.(In memoriam)
Pe.Vitor Hugo Lapenta CSsR
Pe.Flávio Cavalca de Castro CSsR

1/1

http://tavolaseminarios.blogspot.it/2016/08/eles-nos-precederam-ir-casimiro-jakob.html
http://2.bp.blogspot.com/-76fnnyBS_z4/U9wRrlqY0OI/AAAAAAAAHuE/Yn5t4hTcwws/s1600/Ir.Casimiro.bmp

	ELES NOS PRECEDERAM - IR. CASIMIRO (JAKOB PFLÜGL) CSsR

