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PE. CARLOS HOLLÄNDER CSsR
+27 de MAIO 1951 
Natural de Godramstein (Alemanha) nasceu a 15 de fevereiro de 1903. A
13 de setembro de 1927 fez sua profissão na C.Ss.R. sendo ordenado a
3 de fevereiro de 1929. Veio para o Brasil em 1934, iniciando seu
apostolado como coadjutor na Penha. Logo depois foi para Aparecida,
como prefeito do Juvenato, voltando em 1937 para a Penha. Em 1942 foi
nomeado Superior de Araraquara, até 1946. Passou depois a trabalhar
como coadjutor em Aparecida, indo em 1950 para Campinas (GO). Aqui
ficou até maio de 1951, quando veio para São Paulo, onde faleceu aos 48
anos de idade. Pe. Carlos foi sempre ótimo confrade, alegre, caridoso, e
disposto para qualquer trabalho. De uma atividade quase elétrica, não
parava um momento sequer, como se adivinhasse que não iria viver
muito. Foi em 1950 quando, em Goiás, começou a emagrecer
rapidamente, experimentando uma acentuada fraqueza. Com suspeita de
câncer, veio tratar-se no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Os
exames confirmaram: câncer na espinha generalizado. Para o enfermo o
sacrifício não podia ser maior, vendo sua vida terminar tão cedo. Aceitou,
porém, a vontade de Deus com impressionante paciência, edificando as
Irmãs e os confrades pela serenidade com que soube enfrentar a última prova. Poucos dias antes de morrer ele
revelou, frisando que não estava dormindo, mas bem acordado, quando viu o Pe. Gaspar Stanggassinger que
lhe disse: Deus não quer que você se restabeleça, mas que venha logo ficar conosco. Realmente, a 27 de maio
de 1951, foi ele “transferido” para a eterna comunidade dos Anjos e dos Santos.
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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