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PE. AUGUSTO CHERUBINI CSsR
+8 DE OUTUBRO 1961 
Um ótimo confrade, que muito prometia pela sua piedade e dedicação ao
trabalho. Mas foi outra a vontade de Deus. Pe. Cherubini nasceu a 7 de
agosto de1918, em São José do Rio Preto. A seu respeito o Diretor do
Juvenato escreveu: “Muito ajuizado, calmo, consciencioso, caridoso,
alegre, piedoso, humilde, dando em tudo ótimo exemplo; é um juvenista
exemplar”. Professando a 2 de fevereiro de 1939, foi ordenado a 6 de
janeiro de 1944. Durante um ano foi professor no Pré- Juvenato de Goiás,
trabalhando, depois, durante dois anos, como auxiliar na Basílica. De
resto, sua vida foi toda no Juvenato de Aparecida, como lente de
Matemática, Física, Química e Mineralogia. Sempre dedicado às suas
matérias sabia ser alegre e compreensivo com seus alunos. Qualquer
favor que lhe pedissem, era, para ele, uma responsabilidade que levava a
sério. Uma compra a fazer, um relógio ou rádio para consertar e
semelhantes, eram pedidos freqüentes que lhe faziam, e que ele não
esquecia, nem deixava para depois. Alegre nas horas alegres, aplicado
ao estudo, consciencioso no cumprimento de seus deveres, era homem
de vida interior, e de uma piedade sólida. Quando operado, na última
doença, alguém lhe revelou que se tratava de câncer. Aceitou a sentença com toda calma, e, com muita
naturalidade, respondeu: “Seja feita a vontade de Deus”. Recolheu-se, então, para viver seus últimos dias em
oração, esperando que a morte chegasse. E esta não demorou. A 8 de outubro de 1961, no Hospital da Penha,
Pe. Cherubini trocou esta vida por outra, infinitamente melhor. Tinha apenas 43 anos.
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