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PE. FRANCISCO BRAZ ALVES CSsR 
+5 de SETEMBRO 1964 
Nasceu em Lorena, a 13 de junho de 1887. Mudando-se a sua família
para Aparecida, ingressou no Juvenato C.Ss.R. em 1903, professando
em 1910. Fez seus estudos superiores na Alemanha, onde se ordenou
em 1915. Durante a sua longa vida religiosa trabalhou apenas um ano
em Goiás; de resto viveu e trabalhou sempre nas casas de São Paulo.
Superior em Tietê e Araraquara, Mestre de Noviços, Missionário, e
Professor no Juvenato (Aparecida). Embora quieto e retraído, Pe. Alves
sabia ser atencioso e delicado, tanto com os confrades como com os
estranhos. Não tinha grande saúde, mas não se poupava no trabalho,
principalmente nas missões, quando era muito procurado como
confessor. Suas pregações eram sempre muito apreciadas, devido ao
conteúdo, clareza e ordem nas idéias. Costumava escrever, e com muito
capricho, tudo o que devia falar. Sua voz era clara, com uma dicção
perfeita. E, embora pregasse com muita simplicidade, evitava
cuidadosamente qualquer liberdade na linguagem, ou qualquer termo de
interpretação duvidosa, cheirando a gíria. E como não sabia perder
tempo, Pe. Alves foi ainda um apóstolo da pena. Umas dez traduções,
com outras tantas obras originais, trabalhos de menor porte, colaborações no “Santuário” e “Ecos Marianos”
mostram bem o seu zelo nesse campo de apostolado. Em 1960 foi ele transferido para Pindamonhangaba,
onde viveu seus últimos anos. Apesar da idade e da saúde já bastante abalada, ia todos os sábados, de ônibus,
para Aparecida, onde auxiliava nas confissões, voltando de ônibus, logo no domingo seguinte. E foi também
num sábado, à tarde, que ele chegou pela última vez a Aparecida, para ser sepultado. Em agosto de 1964
estava ele em Jacareí, para um trabalho. Adoeceu, porém, e foi internado na Santa Casa local. A 4 de setembro
teve um derrame, permanecendo inconsciente até o dia seguinte. Foi quando atravessou a morte, e chegou à
presença do Pai.
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