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IR.WOLFGANG (SEBASTIAN TEUFEL)  CSsR
+9 de MARÇO 1900 
No século, Sebastião Wolfgang Teufel. Filho de uma família pobre,
nasceu em 21 de setembro de 1858, perto de Lanshut, na Baviera
(Alemanha). Foi ele mesmo quem narrou que, em 1879, teve um sonho,
no qual ouviu uma voz que o chamava para a vida religiosa. Não
acreditando muito em sonhos, resolveu falar a respeito do assunto com o
redentorista, Pe. Lourenço Gahr. Não imaginava que, um dia, esse Padre
iria ser o seu Superior, num lugarejo chamado Aparecida, lá no Brasil...
Posto a par daquele sonho, Pe. Lourenço lhe aconselhou que fizesse um
bom retiro para refletir sobre o assunto, e resolver, depois se entraria ou
não para a Congregação redentorista. Nesse mesmo ano, após muita
reflexão, ele iniciou o seu noviciado, professando como redentorista a 25
de março de 1888. Enviado para o Brasil em 1895, em 25 de outubro
desse ano chegou a Aparecida, casa em que ficou até a sua morte. A
principio trabalhou como cozinheiro e chacareiro; mas depois que
aprendeu um pouco de Português, distinguiu-se na portaria pela sua
bondade e mansidão em atender aos pobres. No ultimo retiro feito, antes
da sua morte, entre outras resoluções, escreveu: “Terei como norma, para
toda a minha vida: Minhas orações e trabalhos não os farei para mim, mas para a minha Congregação, com
minha Congregação, e dentro do espírito da minha Congregação”. Nunca foi visto ocioso e, mesmo durante os
recreios, ocupava-se em fazer terços, que dava aos pobres, na portaria. Faleceu a 9 de março de 1900,
assistido pelos confrades que muito o admiravam como um Religioso simples, trabalhador e profundamente
piedoso.
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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

1/1

http://tavolaseminarios.blogspot.it/2017/03/eles-nos-precederam-irwolfgang.html
http://4.bp.blogspot.com/-BD7xt_Me5Tg/UxDH3NVoB4I/AAAAAAAABxk/BlQXzs4chaI/s1600/Ir.Wolfgang+Sebastian.jpg

	ELES NOS PRECEDERAM - IR.WOLFGANG (SEBASTIAN TEUFEL) CSsR

