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IR. RAFAEL (JORGE MESSNER)CSsR
+14 de NOVEMBRO 1906 
Natural de Hellembach (Alemanha) Jorge Messner nasceu a 1º de abril
de 1863. Distinguiu-se como soldado do exército alemão, chegando ao
posto de sub-oficial. Mas abandonou a carreira militar, entrando na
C.Ss.R. em 1888. Ainda noviço, veio para o Brasil com os primeiros
redentoristas, em 1894. Estudou português com uma tenacidade
realmente militar, podendo em pouco tempo ser nomeado porteiro em
Aparecida. Em 1889 fez a sua Profissão, sendo transferido para
Campinas, em Goiás. Tornou-se logo o companheiro inseparável de
nossos missionários em suas viagens pelo sertão goiano, devido a sua
disposição para cozinhar, preparar os cavalos e aprontar as bagagens.
Muito dedicado, aprendeu diversos ofícios, chegando também a aprender
canto gregoriano, para cantar com o povo da igreja. Após alguns anos
adoeceu gravemente, e veio para a casa da Penha, para tratamento,
merecendo sempre os cuidados do nosso Pe. Martinho Forner.
Examinado, porém, por um especialista, constatou-se que o pobre Irmão
estava tuberculoso. Em meio aos sofrimentos da sua doença e
inatividade, ele só repetia: “Seja como Deus quiser, e por quanto tempo
Ele o quiser”. Nunca se ouviu de seus lábios uma queixa sequer, falando sempre da morte com muita
serenidade, e até com alegria. — “Como sou feliz — dizia ele — podendo morrer na Congregação!” Em seus
últimos dias ainda, ofegante e com os pés inchados, arrastava-se até a Capela da casa, para rezar a Via Sacra
e o terço. A 14 de novembro de 1906, após a última absolvição, ele expirou calmamente enquanto, a seu lado, o
Pe. Valentim Riedl rezava a ladainha de São José, pelo qual Irmão Jorge tivera sempre uma grande devoção.
De temperamento forte e um tanto irascível, todos que o conheceram afirmavam que, à custa de um grande
esforço, ele chegara a ser modelo de mansidão, para os confrades e para os estranhos.
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