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IR. LUCAS (BERNARDO ARNOLD) CSsR
+28 de NOVEMBRO 1953 
A portaria do Convento de Aparecida o conheceu durante quase 30 anos.
Era de Ittenhausen (Alemanha) nascido a 13 de agosto de 1871.
Professou na C.Ss.R. em 1895, vindo para o Brasil em 1902. Foi logo
designado cozinheiro em Aparecida, e desempenhando o mesmo ofício,
esteve depois em Goiás, até 1912, ano em que veio para a Penha, como
porteiro. Em 1926 foi para a portaria de Aparecida, onde trabalhou até a
sua morte. Um “fora de série” — esse foi o nosso Irmão Lucas. Com
invejável equilíbrio, era um homem sempre alegre, e profundamente
recolhido. Em todo o seu modo de falar e agir, via-se o justo que vivia
intensamente ex fide. Impressionava a todos pelo seu recolhimento e
piedade, mormente quando na capela, onde costumava passar seus
momentos livres. De uma simplicidade infantil, era a caridade em pessoa,
não só para com os confrades, mas principalmente para os pobres que
sempre o importunavam na portaria. Para todos, além de alguma esmola,
tinha sempre uma palavra de consolo, de alegria e de animação. Nunca
estava ocioso, porque não esperava que o trabalho se apresentasse; era
ele quem o procurava onde pudesse estar. A alegria, a paz interior que
sempre o distinguiram, já aparecem numa carta que escreveu em 1909, ao Provincial da Alemanha. Entre
outras coisas ele diz nessa carta: “Onze anos atrás meu cavalo disparou morro abaixo com a carroça cheia; o
eixo quebrou, e a carroça passou por cima de mim. Mas Deus seja louvado, tanto no sofrimento como na
alegria. Deus seja mil vezes bendito pela ótima saúde que me deu, pois não sinto absolutamente nada com a
mudança de clima. Até agora não me arrependi de ter atendido ao chamado de Deus, para vir trabalhar aqui no
Brasil; pelo contrário, nem sei como agradecer”. E ele soube muito bem agradecer com sua vida de oração e
trabalho, durante os cinqüenta anos que viveu entre nós. No fim da vida, percebendo que já não podia mais
trabalhar como antes, aceitou a última doença com a mesma paz e tranqüilidade com que se sempre viveu.
Quando a 28 de novembro de 1953 a irmã morte apresentou para levá-lo à presença do Pai, ele a recebeu com
a segurança do servo bom e fiel, certo da recompensa final.
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