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PE. EUGÊNIO MAHLBACHER CSsR
+22 de DEZEMBRO 1898 
Nasceu em Stockach (Baden) Alemanha, a 2 de fevereiro de 1870. Em
1893 professou na C.Ss.R. e a 16 de junho de 1895 cantou sua primeira
Missa solene. Por esse tempo, a tuberculose que o levaria à morte, já
começa a apresentar seus primeiros sintomas. Achando, porém, que o
clima do Brasil poderia favorecer sua saúde, ofereceu-se para vir
trabalhar aqui. No dia 26 de outubro de 1895 chegou a Aparecida, onde
iria passar os poucos anos de vida que lhe restavam. Reconhecido pelos
seus Confrades como modelo de piedade, Pe. Eugênio sonhava recobrar
suas forças para dedicar-se inteiramente ao apostolado. Outros, porém,
eram os planos de Deus. A tuberculose foi se agravando sempre mais.
No entanto, o enfermo se mostrava incansável em dar a Comunhão na
Basílica (a qualquer hora que alguém o pedisse), em benzer objetos de
piedade na portaria do Convento (naquele tempo ainda não se benzia na
igreja), e até mesmo em auxiliar nas confissões. O povo logo notou que o
jovem sacerdote era realmente um homem de Deus, por sua grande
caridade. e principalmente pela sua piedade que a todos edificava. Por
isso, muitos, ao marcarem missas na portaria do Convento, pediam que o
celebrante fosse o “padre santo”. Após um ano de trabalho em Aparecida, Chegou a experimentar uma melhora
em seu estado de saúde. Entusiasmado, pôs-se a estudar o guarani, fazendo planos de trabalhar na conversão
dos índios. mas esse entusiasmo durou pouco. A tuberculose acabou vencendo suas ultimas forças, a ponto de
impedir ao doente qualquer atividade. Definhando sempre mais, com admirável resignação ele esperou pelo seu
último dia. E este chegou em 22 de dezembro de 1898. Pe. Eugênio tinha apenas 28 anos. Seu enterro foi dos
mais concorridos e dos mais comoventes que Aparecida já conheceu. E após a sua morte, não foram poucas as
pessoas que afirmavam terem recebido graças por intercessão.
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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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