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PE.ALEXANDRE MONTEIRO CÉSAR MINÉ CSsR
+26 de MAIO 1981 
Era de Taubaté - SP, onde nasceu a 25 de agosto de 1904. Em 1916
ingressou no Juvenato de Aparecida, professando a 11 de maio de 1923.
Nesse mesmo ano foi para a Baviera (Alemanha) onde fez os estudos
superiores, ordenando-se, com dispensa de idade, a 29 de julho de 1928.
Voltando para o Brasil, permaneceu na Penha, como cooperador; indo,
em 1931 para Campininhas - GO onde trabalhou até 1945, como
missionário. Passou então a dirigir a Paróquia de Trindade, lecionando
também Moral no Seminário Diocesano, até 1955. Foi por esse tempo
que começaram a aparecer os primeiros sintomas da doença que, após
26 anos, o iria levar à morte. Com certa dificuldade para movimentar os
braços, voz enfraquecida e aparência de cansaço, em 1956 veio para a
Comunidade de São João da Boa Vista. Queria trabalhar, prontificando-
se a visitar alguma capela rural, ou a ajudar na igreja. Mas, aos poucos,
foi se convencendo de que não tinha mais condições. A doença se
agravou, com escrúpulos, alucinações, mania de perseguição que não o
deixavam dormir. E os exames acabaram revelando que se tratava de
“Mal de Parkinson”. Incurável, a enfermidade foi tolhendo ao pobre
enfermo os movimentos dos braços, das pernas, e até mesmo da cabeça. Por felicidade teve sempre a seu lado
um confrade extremamente dedicado e paciente, o Irmão Estanislau, que o acompanhava sempre, ajudando-o
em tudo. Apesar de praticamente imobilizado em seus últimos anos, Pe. Miné se mostrava alegre com os
confrades, e não se queixava de nada. E, o que era edificante: Fazia questão de, sempre que possível,
participar dos exercícios comuns, embora apoiando- se com dificuldade no seu “anjo da guarda” o irmão
enfermeiro. Em julho de 1978 pôde ainda celebrar seus 50 anos de sacerdócio, concelebrando na Basílica de
Aparecida com seus colegas de curso: Dom Macedo, padres Daniel Marti e Artur Bonotti. Missionário zeloso, de
voz clara e ótima dicção, bom cavaleiro e exímio atirador em seus tempos de Goiás, ele foi para a Província,
um modelo de paciência e conformidade. A 26 de maio (1981) na Casa do Potim, entregou tranqüilamente sua
vida terrena ao Pai, para receber a recompensa eterna. (Arquivo Provincial)
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