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PE. DANIEL MARTI CSsR
+19 de NOVEMBRO 1976 
Paulistano, nasceu a 10 de maio de 1904. Tomou o hábito C.Ss.R. em
1922, professando em 1926. Após seus estudos, na Alemanha, foi
ordenado em 1928, ano em que voltou para o Brasil. Pe. Marti trabalhou
em quase todas as Casas da Província, mas sempre em São Paulo. Em
Cachoeira do Sul esteve apenas um ano, como missionário. Foi professor
no Juvenato, Superior da Penha, de Araraquara, Tietê e São João da Boa
Vista. Distinguiu- se nas missões como bom organizador e dirigente.
Sabia prender seu auditório, com palavras simples, mas fluentes, às
vezes vigorosas; tinha boa voz para falar, e era bem afinado para cantar.
Tinha facilidade para entusiasmar e movimentar o povo nas missões e
outras solenidades. Mérito seu, e muito grande, é a nossa Rádio
Aparecida, fruto de seu trabalho persistente junto às autoridades
religiosas e civis. Não era homem de desistir quando tomava alguma
iniciativa; e era fino, jeitoso para conseguir o que desejava. Inteligente e
vivo, não se deixava embrulhar, mas via logo uma saída em qualquer
dificuldade. Tratando-se da Rádio foi o homem indicado para viajar
continuamente, batendo em todas as portas, entrando, falando,
convencendo, conseguindo despachos e assinaturas em repartições oficiais onde só os espertos conheciam
êxito. Foi em São João da Boa Vista que ele passou seus últimos anos, auxiliando como pôde nos trabalhos da
igreja. Mas a labirintite, já o estava levando a uma quase total inatividade. Outras complicações logo
sobrevieram, e um enfarte pôs fim à sua vida; faleceu na Santa Casa a 19 de novembro de 1976.
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

1/1

http://tavolaseminarios.blogspot.it/2016/11/eles-viveram-conosco-pe-daniel-marti_19.html
http://1.bp.blogspot.com/-zkNYMcGkr0M/VF3-m2heS0I/AAAAAAAALf8/PiEaV4axODM/s1600/Pe.%2BDaniel.jpg

	ELES VIVERAM CONOSCO - PE. DANIEL MARTI CSsR

