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IR. PEDRO (ATANÁSIO KULURAS)CSsR 
+26 de JULHO 1949 
Avis rara! um grego redentorista. Irmão Pedro nasceu em
Galípoli, perto de Atenas, a 8 de dezembro de 1881. Filho de pai
marinheiro, ele também conheceu a vida no mar, viajando meio
mundo, como cozinheiro de navios em diversas Companhias.
Embora batizado, e tendo feito a sua primeira comunhão, ele era
grego cismático, e foi em 1900 (com 19 anos) que ele se
converteu para o catolicismo. Esta sua decisão foi amargamente
chorada pela sua mãe, cismática de profundas convicções
religiosas. A 21 de junho de 1908 casou-se em Tergesti (Itália)
com Da. Eufrásia Ermelanda; e a certidão de casamento o dá
como “guarda noturno”. Não sabemos, porém, quando enviuvou.
Aí pelo ano de 1901 vamos encontrá-lo em Constantinopla,
trabalhando por uns meses para os Padres Assuncionistas
franceses. Afinal, nosso Pedro Kuluras foi parar na Argentina, de
onde veio para o Brasil, em 1922. Sempre como cozinheiro,
trabalhou no Rio, Paquetá, Belo Horizonte, e, por fim, não
sabemos como, veio para Aparecida, em 1926, resolvido a
ingressar na C.Ss.R. Foi aceito como candidato a Irmão Leigo,
fazendo seu noviciado e profissão em Pindamonhangaba.
Trabalhou em Araraquara, Aparecida, Penha., Pinda, Cachoeira
do Sul, e finalmente em Araraquara; já não era marinheiro, mas
um bom viajante. Sempre dedicado a sua arte culinária, que dominava com perfeição, Irmão Pedro não deixava
de ser um homem recolhido, e de vida interior. O convertido aparecia em todo o seu modo de pensar e agir. Se
não estava trabalhando na cozinha, era na capela que ele se recolhia para rezar. Suas mortificações chamavam
a atenção dos confrades, pelo rigor, e, às vezes, até pelo exagero. Seus últimos anos ele os viveu em
Araraquara, trabalhando enquanto teve forças. A 26 de julho de 1949 fez sua última viagem, e essa para a
eternidade.
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