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PE. ELIAS PEREIRA DA SILVA CSsR
+11 de MAIO 1989 
Pe. Elias nasceu dia 22 de março de 1933, em Santa Rita de Caldas -
MG. Seus pais foram Olinda Leal de Carvalho e Alfredo Pereira da
Silva. Em 1945, entrou para o Seminário Redentorista Santo Afonso, em
Aparecida. Fez o noviciado em Pindamonhangaba e dia 02 de fevereiro
de 1953 professou, indo para os estudos filosóficos e teológicos em
Tietê-SP. Ordenado dia 01 de janeiro de 1958, em Aparecida, em 1959
começou seus trabalhos pastorais como coadjutor na paróquia da
Penha, em São Paulo. Em seguida, trabalhou na igreja de Santa
Teresinha, em Tietê. Daí voltou para a Penha, em 1961 para dar início,
como diretor, a um Pré-Seminário, No fim desse mesmo ano era
transferido para o Seminário Santo Afonso. Dois anos depois retornava
à Penha para dar prosseguimento a seu trabalho no pré-seminário.
Como homem de sete instrumentos, Pe. Elias foi mestre dos noviços
irmãos, encarregado da pastoral vocacional, ecônomo auxiliar da
Província, pertenceu à equipe missionária, superior das comunidades
de Sacramento-MG e São João da Boa Vista - SP, e dedicou-se ao
apostolado entre os romeiros em Aparecida. Aí se manifestou um
câncer no fígado. Operado, parecia recuperado, mas logo outros tumores malignos apareceram e teve de
passar pelos sofrimentos da quimioterapia e por novas cirurgias. Suportou com fé e paciência os sofrimentos
constantes. Deixou esta vida dia 11 de maio de 1989, às 18,30 h., no Hospital Sírio- Libanês. Pe. Elias era de
muita piedade, homem sério, austero e observante, um educador bastante exigente, admirado pela retidão de
caráter, decisão e firmeza de posições. Ao mesmo tempo, não sabia negar seu apoio aos necessitados,
lançando-se generosamente aos trabalhos sem medida e sem medo. (Pe. Víctor Hugo)
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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