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IR. JOSÉ (USCHOLD) CSsR 
+20 de NOVEMBRO 1975 
Bávaro, nascido a 6 de maio de 1894. Ingressou na C.Ss.R. em
1912, professando em 1919. Trabalhou na Alemanha até 1931,
ano em que veio para o Brasil. — Embora bom cozinheiro, Irmão
José trabalhou em quase todas as Casas da Província de São
Paulo e de Porto Alegre como marceneiro. A seu respeito
escreveu o Provincial da Alemanha ao nosso Vice- Provincial:
“Igual a ele dificilmente o Sr. poderá encontrar um outro. Firme
na vocação, cuidadoso, econômico, prático, e trabalha por três;
cedendo-o nós perdemos muito”. A Província de São Paulo
lucrou muito. Incansável no trabalho, Irmão José sabia usar e
aproveitar tudo, desde madeiras até ao último prego ou parafuso.
Piedoso sem alarde; inteligente e observador, sabia caracterizar
fatos ou pessoas com duas palavras, ou com alguma
comparação original. Não era homem de falar muito; preferia
ouvir e observar. Avaro do seu tempo, estava sempre ocupado.
Na fundação do Seminário em Tietê, sem ajudante, fez todos os
armários, estantes, carteiras, mesas, guarda-roupas, prateleiras
para a biblioteca, enfim, tudo o que era do seu ofício. Em São
João da Boa Vista deixou também a marca do seu trabalho,
tomando para si o mais pesado, e deixando para o Irmão Simão
já idoso, o mais leve e fácil na execução do forro da igreja. Nas
suas observações, feitas em um Português todo seu, aparecia bem o marceneiro de plaina afiada, pronta para
desempenar. Algumas foram destacadas: “Este de padres antigos, este de breviário debaixo do braço; este de
padres modernos, este de máquina de retrato. — Este de padres antigos, este de muita meditação, este de
padres modernos, este de muita televisão”. — Nos dias de festa em Pinheiro Marcado: ”Este de dia de três
arroz: arroz de sopa, este de arroz de arroz, e este de arroz de doce”. — Na conferência aos irmãos, o padre
encarregado lia um trecho em francês (!) e o traduzia para seus ouvintes. — Irmão José lhe disse: “Este de
conferência este de grandes porq’ria; este de livro francês este de muito ofende alemão...” idoso, e com a saúde
já abalada, está ele em Goiânia, ajudando nos trabalhos da Casa. Nunca se queixava sequer de um incômodo,
e se teve alguma doença ninguém o soube, pois nada dizia a respeito. Com 81 anos, faleceu a 20 de novembro
de 1975.
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