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IR. JOAQUIM (JORGE WÖLFL) CSsR
+25 de JULHO 1957 
“Rezador e trabalhador” — nisto se resume a sua vida. Assim escreveu o
Cronista a respeito do nosso Irmão Joaquim. Nascido a 26 de abril de
1881, ele era um bávaro de acordo com o figurino. Piedoso, calmo,
trabalhador incansável, e sempre de bom humor. Ainda garoto, aprendeu
com seu pai o ofício de sapateiro. Em Setembro de 1905 professou na
C.Ss.R. e em 1908 veio para o Brasil, permanecendo em Aparecida,
como sapateiro, até 1915. De 1917 até a morte, ele trabalhou sempre
como chacareiro, em Aparecida, Trindade e Campinas (GO). Dirigindo a
chácara de Aparecida durante 26 anos, foi um exímio fabricante de
vinhos. Era sempre com muito prazer que oferecia um bom copo dos
seus produtos vinícolas aos confrades que o visitavam no seu centro de
trabalho. Em Goiás teve a seus cuidados a nossa fazenda, com muitos
camaradas, grandes plantações de arroz, feijão, milho e cana, bem como
a criação de porcos, galinhas, vacas e abelhas. Em 1957 sofreu horrores,
quando se viu atacado de câncer; e o que mais o martirizava era a sua
inatividade. Com muita humildade recebia as visitas dos confrades,
sempre pedindo perdão ao Provincial por não poder trabalhar mais.
Consolava-se, porém, sabendo que estava trabalhando no campo do sofrimento, onde ninguém gosta de
trabalhar. Reduzido a pele e ossos, faleceu a 25 de julho de 1957, suportando com edificante paciência o
câncer que o foi consumindo aos poucos — diz o seu Necrológio. A vida do Irmão Joaquim é uma recordação
de humildade, oração e trabalho, coroada com uma morte heróica.
PE. OSVALDO ANTÔNIO ARRIGHI CSsR
+25 de JULHO 1986 
Nasceu em Tambaú-SP a 24 de julho de 1920. Eram seus pais Colombo
José Arrighi e Vitória Valezin. Tiveram 10 filhos e o Pe. Arrighi era o
terceiro. Com 4 anos seus pais mudaram-se para Vargem Grande do Sul,
onde cresceu. Em 8 de fevereiro de 1934 entrou para o Pré-Juvenato de
Pindamonhangaba, passando no fim do mesmo ano para o Seminário de
Santo Afonso de Aparecida. Professou na C.Ss.R. a 2 de fevereiro de
1942, em Pindamonhangaba. Fez seus estudos de filosofia e teologia em
Tietê, de 1942 a 1947. Foi ordenado sacerdote a 6 de janeiro de 1947,
em Tietê, por Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba-SP.
Celebrou sua primeira missa solene a 12 de janeiro de 1947, em Vargem
Grande do Sul. Trabalhou alguns anos como cooperador em nossas
paróquias. Em 1951 fez o 2.º Noviciado em Pindamonhangaba. A maior
parte de sua vida foi missionário. Trabalhou nos Estados de São Paulo,
Santa Catarina e Goiás. Em Garça-SP construiu uma igreja em formato
de barco. Era músico, escritor, poeta. Possuía uma capacidade
extraordinária de trabalho. Escreveu e musicou “Brasília - Melodrama do
século XX” como homenagem pela construção da nova capital. Era bom
confrade, embora... falasse bastante! Seus últimos anos passou em São João da Boa Vista, como cooperador
em nossa igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sua saúde já não estava boa: passava o dia
praticamente no quarto. Sofria problemas mentais. No dia 27 de março de 1986 teve um derrame, caiu no
quarto e fraturou o fêmur. A operação na perna correu bem, mas, devido ao derrame, ficou com o lado esquerdo
paralisado. Não andou mais. A 13 de julho de 1986 teve um novo derrame e já não falou mais, embora ouvisse e
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entendesse tudo. No dia 25 de julho de 1986, um dia depois de completar 66 anos, às 22h50, voltou para o Pai
e foi receber o prêmio eterno prometido aos servos fiéis. Estava com 66 anos de idade e 39 de sacerdócio.
(Comunicado do Governo Provincial)
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
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