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PE. CARLOS HILDENBRAND CSsR
+7 de AGOSTO 1931  
Era de Untergrisnigen (Alemanha) onde nasceu a 25 de novembro 1871.
Filho de modestos lavradores, fez seus estudos primários em sua cidade
natal, passando depois a ajudar o pai nos trabalhos do campo. Ingressou
na C.Ss.R. como Irmão leigo, trabalhando algum tempo como hortelão
em Gars. Manifestando depois desejos de estudar para Padre, foi
admitido no juvenato, chegando ao noviciado em 1899. Feita a Profissão
no ano seguinte, iniciou seus estudos superiores em Mautern, na Áustria.
Mostrou-se logo dono de uma invejável memória, do qual soube usar
sempre. Já idoso recitava com facilidade longas poesias decoradas nos
primeiros anos de estudo. Veio em 1902 para o Brasil, continuando aqui
seus estudos de Teologia, sob a direção do Pe. Lourenço Hubbauer. A 20
de setembro de 1903 foi ordenado em Petrópolis, pelo então Núncio
Apostólico D. Júlio Tonti. Terminados seus estudos foi para Goiás, onde
trabalhou como missionário até 1910, quando veio para a Penha. Em
1912 foi nomeado Superior e Mestre dos Noviços em Perdões, de onde
saiu como Superior de Campinas (GO). Transferido depois para
Cachoeira do Sul, regressou novamente para Goiás, até ser nomeado
Superior de Araraquara. Terminado aí o seu triênio, pediu transferência para Goiás, onde esperava recobrar a
sua saúde, já um tanto abalada. Mas não o conseguiu, pelo que foi mandado para a casa do Noviciado em
Pindamonhangaba. Sua saúde, porém, já estava no fim. Internado no Santa Casa local, aí faleceu
repentinamente, enquanto tomava uma xícara de café, a 7 de agosto de 1931. Vocação tardia, Pe. Carlos muito
teve de lutar para fugir à inclinação que sempre teve para a independência no trabalho. Impulsivo, às vezes um
tanto ríspido, era amigo sincero dos seus súditos. Mostrou grandes qualidades como professor, e não fugia a
uma boa prosa, que ele sempre sabia temperar com sua expansão e alegria.
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