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IR. ESTANISLAU (PEDRO SCRAFFL) CSsR
+8 de NOVEMBRO 1920
Muito simples e humilde, este Irmão teve também a sua parte de
cooperação e de mérito na fundação da nossa atual Província. Filho de
uma família bastante pobre, lavradores de Dening (Alemanha), ele
nasceu a 24 de novembro de 1842. Tendo ficado órfão de mãe aos três
anos de idade, ouviu de seu pai esta palavra que nunca mais esqueceu:
De agora em diante sua mãe será Nossa Senhora. Garoto de 13 anos,
assistiu a uma Missão pregada pelos nossos; e entusiasmado, disse
depois em casa: “Ah! se eu pudesse ser também um missionário, ou pelo
menos, ajudante deles em alguma coisa!” — Não pensava que, um dia,
Deus lhe daria essa graça. Até aos 28 anos esteve a serviço de uma rica
senhora inglesa, emprego que precisou deixar para servir o exército.
“Sem sentir o cheiro da pólvora” — diz um seu biógrafo, chegou a ser
condecorado com uma medalha, feita com bronze dos canhões franceses
capturados pelos alemães, na guerra de 1870. Terminado o serviço
militar, voltou ao seu antigo emprego; e, a conselho de uma sua parenta
Religiosa, começou uma novena ao Sagrado Coração, para conseguir a
graça de entrar num convento. Foi quando conheceu a um de nossos
padres que por ele se interessou, conseguindo-lhe um lugar na C.Ss.R. Mas como naquele tempo nossos
conventos estavam fechados pela perseguição religiosa, Estanislau ficou entre os nossos até 1884 como
simples empregado. Somente em dezembro desse ano pôde receber o hábito, professando em 1888. Anos
mais tarde, soube que alguns dos nossos vinham trabalhar no Brasil. De boa vontade ofereceu-se para vir
também, pronto para ajudá-los no que lhe fosse possível. Os Superiores concordaram, e o Ir. Estanislau
também teve o seu lugarzinho entre os primeiros Redentoristas que chegaram a Aparecida em 1894. Aí
trabalhou durante 10 anos, muito estimado por todos devido à sua simplicidade, atenção para com os pobres e
amor ao trabalho. Em 1904 foi transferido para Goiás, onde continuou sendo o mesmo exemplo de humildade,
oração e trabalho, apesar de já não ser moço. De Goiás veio para a fundação de Perdões (supressa em 1920)
e daí para a nova fundação de Araraquara, onde pouco pôde trabalhar. As privações e dificuldades de uma
Casa recém fundada, apressaram o esgotamento de suas forças. Já idoso, e muito doente, faleceu a 8 de
novembro de 1920, aos 78 anos de idade.
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