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PE. AGENOR MATHIAS PESSOA CSsR
+21 de MAIO 1992 
Nasceu em Quatá - SP, no dia 17 de maio de 1940,mas cresceu e formou-
se em Presidente Prudente - SP. Eram seus pais Cândido Mathias
Pessoa e Joaquina Maria de Jesus. Com 6 anos de idade perdeu a mãe
e com 9 anos, o pai. Fez seus estudos primários, ginasiais e clássicos em
Presidente Prudente. Trabalhava e estudava. Formou-se em 1966,
quando começou a lecionar. Entrou para o Seminário Santo Afonso, em
Aparecida-SP, no dia 30 de janeiro de 1970. O noviciado foi feito em
1971, em Sacramento- MG, onde fez a profissão religiosa na
Congregação Redentorista a 05 de fevereiro de 1972. Fez a profissão
perpétua no dia 30 de janeiro de 1977, em Tietê-SP. Foi ordenado
sacerdote no dia 11 de dezembro de 1977, em Presidente Prudente, por
Dom Antônio Agostinho Marochi, bispo daquela diocese. Antes da
ordenação trabalhou como diácono na Basílica de Aparecida. Seu
primeiro campo de apostolado, depois de padre, foi a formação no
Seminário Santo Afonso, em Aparecida, onde ficou até fim de 1981. No
ano seguinte foi nomeado diretor do Seminário de Santa Teresinha, em
Tietê, onde ficou por um ano. Em 1983 foi transferido para Aparecida,
dedicando-se ao trabalho pastoral com os romeiros, na Basílica de Nossa Senhora. Dois anos depois foi
nomeado superior da comunidade e diretor do Seminário do Santíssimo Redentor, em Sacramento-MG. Em
janeiro de1985 teve seu primeiro problema cardíaco. Veio para São Paulo e no Hospital da Beneficência
Portuguesa foi operado do coração. Lá esteve internado de fevereiro a fim de maio. Em recuperação voltou para
a comunidade da Basílica, em Aparecida. Em 1991 foi nomeado mestre de noviços, no Seminário Santa
Teresinha, em Tietê. Em 1992 cuidava de sua segunda turma de noviços: 15. Em começo de maio, estando os
noviços na missão de Atibaia - SP, Pe. Agenor, a conselho do Pe. Provincial, saiu para uns dias de férias. Depois
de passar por Aparecida, foi a Três Pontas - MG, à casa de seu amigo Antônio Brito. Lá no dia 5 de maio, à
noite, sentiu-se mal, com dores muito fortes no peito. Foi trazido de avião para São Paulo, onde foi internado na
Beneficência Portuguesa. Foi operado no dia 12: grande dilatação da aorta. Não saiu mais da UTI. Seu estado
foi piorando: infecção pulmonar, depois bloqueio renal. Na UTI completou 52 anos de idade. Faleceu às 1,20 h.
da madrugada do dia 21 de maio de 1992, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Seu corpo
foi levado para Tietê, sua comunidade. A missa de corpo presente foi às 16 horas desse mesmo dia. 54 foram
os concelebrantes, 4 diáconos, além dos Irmãos, teólogos, filósofos, noviços e seminaristas. Foi sepultado no
mesmo dia, em Tietê. Pe. Agenor estava com 52 anos de idade, 20 anos de profissão religiosa e quase 15 anos
de sacerdócio. Pe. Agenor era um padre e religioso simples, sorridente, alegre e muito piedoso. Era um homem
de oração. Por onde passou deixou incontáveis amigos. Estava sendo um mestre de noviços muito bom. Seu
falecimento foi verdadeiramente uma perda para a Província. (Arquivo Provincial)
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