
ELES VIVERAM CONOSCO- PE. ARLINDO MAGNUS
RAUPP THOMAZ CSsR

tavolaseminarios.blogspot.it /2016/10/eles-viveram-conosco-pe-arlindo-magnus.html

PE. ARLINDO MAGNUS RAUPP THOMAZ CSsR
+31 de OUTUBRO 1993 
Nasceu em Porto Alegre – RS, a 14 de agosto de 1917. Eram seus pais:
Zacarias Thomaz e Emelina Raupp Thomaz. Era o primeiro dos 5 filhos do
casal. Entrou para o Pré-Juvenato de Cachoeira do Sul - RS a 07 de
janeiro de 1932. Em junho de 1932 veio para o Seminário de Santo
Afonso, em Aparecida, onde completou seus estudos ginasiais. O
Noviciado foi feito em Pindamonhangaba – SP, durante o ano de 1938,
fazendo a profissão religiosa na C.Ss.R. a 02 de fevereiro de 1939. O
Seminário Maior foi feito em Tietê. Foi ordenado sacerdote na Igreja de
Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, no dia 06 de janeiro de 1944.
Em 1945 deixou o seminário maior, iniciando sua vida apostólica como
coadjutor na paróquia da Penha, em São Paulo. Aí ficou 3 anos. No
segundo semestre de 1952 fez o 2P º P noviciado em Pindamonhangaba,
preparando-se para as missões populares. Foi missionário por vários
anos, trabalhando em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Como
gaúcho deveria pertencer à Província de Porto Alegre, quando esta ficou
independente. Por motivos de saúde, pois não suportava mais o frio do
Rio Grande do Sul, pediu para passar para a Província de São Paulo. Foi
pároco em Roseira – SP, perto de Aparecida, onde construiu a original Capela de Nossa Senhora Aparecida.
Foi superior e pároco de Garça – SP. Dedicou-se também, durante vários anos, ao apostolado com os romeiros,
na Basílica de Aparecida. Em 1982, esteve quase o ano todo em Roma, dedicando-se a estudos sobre a
História da Congregação Redentorista. Escreveu vários livros: “Faces de uma vida: Pe. Francisco Antônio Maria
de Paula C.Ss.R”(1985) – “Dom Isidoro Léggio CssR, bispo de Umbriático”( 1992) – “Guardados de meu velho
baú”(1992) – “Efemérides da Congregação Redentorista e da Província de São Paulo”( 1993) – Pelos 200 anos
da morte de S. Afonso, escreveu sua biografia, com o título “Pedacinhos de uma Vida”, publicada em 68
capítulos no jornal “Santuário de Aparecida”(1987 e 1988). Escreveu ainda “Afonso, fino humorista e
brincalhão”, opúsculo( 1987) – “Vidas, historietas jocosas e hilariantes de Redentoristas que já estão na casa do
Pai...”(1993). A 02 de fevereiro de 1989 celebrou seu Jubileu de Ouro de profissão religiosa. Desde janeiro de
1987 morava na comunidade do Perpétuo, em São João da Boa Vista – SP. No dia 28 de outubro de 1993 Pe.
Thomás foi internado na Santa Casa de São João da Boa Vista, com pneumonia. Não parecia coisa grave, mas
pediu e recebeu os santos sacramentos. Pe. Thomás nunca teve boa saúde, tendo durante sua vida se
sujeitado a várias operações. Infelizmente seu estado se agravou e ele não resistiu. Faleceu lúcido no fim da
tarde de 31 de outubro de 1993, domingo, na Santa Casa. Na missa de corpo presente, em nossa igreja,
estavam presentes Dom Dadeus, bispo de São João, Pe. Provincial, muitos confrades, padres diocesanos e
dois irmãos do Pe. Thomás que vieram de Porto Alegre. Foi sepultado em São João da Boa Vista. No dia 06 de
janeiro de 1994 iria celebrar seu jubileu de ouro de ordenação sacerdotal. Pe. Thomás estava com 76 anos de
idade, 54 de Profissão Religiosa e quase 50 anos de sacerdócio.(*)(Arquivo Provincial) 
NOTA(*)Pe. Thomás era alegre, pastoralmente zeloso, muito dinâmico, cheio de iniciativa, agitado e falador. Era
o “Thomazinho”, baixo e magricela, querido pelos confrades e pelo povo. (nota do editor)
CERESP
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
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