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PE. LOURENÇO HUBBAUER CSsR 
+25 de SETEMBRO 1944 
Um dos Redentoristas mais conhecidos da nossa Província pela sua
cultura e virtudes. Pe. Lourenço nasceu a 29 de novembro de 1872, em
Muntersgrub (Alemanha). Admitido ao noviciado C.Ss.R. em 1888,
professou no ano seguinte e veio para o Brasil antes de terminar seus
estudos. Aqui chegou com a primeira turma de redentoristas bávaros, em
1894, indo logo iniciar a fundação de Campininhas (GO). No ano seguinte
foi ordenado, dedicando-se então ao apostolado missionário. Voltando
para São Paulo, foi o primeiro Superior e Vigário da Penha. Pe. Lourenço
não se distinguiu como missionário; mas foi um incansável pregador de
Retiros para sacerdotes e religiosas. Muito procurado também como
Diretor Espiritual, colocava seus dirigidos no célebre dilema: ou progredir,
ou desistir, pois ele não podia compreender tibieza ou covardia no serviço
de Deus. Durante anos preocupou-se com a catequização dos japoneses
no Brasil. Estudou a língua, e trabalhou entre eles em fazendas de
Roseira e Pindamonhangaba. Era como um zelo todo particular que
atendia os doentes, mesmo que para visitá-los, tivesse que percorrer as
maiores distâncias. Em seus últimos anos empenhou-se com muito
entusiasmo pela introdução da causa de beatificação da Madre Teodora Voiron, fundadora do Colégio São José,
de Itu. Com arteriosclerose, e sofrendo do coração, viu-se ele obrigado, durante quase quinze anos, a passar as
noites numa cadeira de balanço, na qual conseguia apenas cochilar um pouco. Nossa Província muito lhe ficou
devendo, pelo seu trabalho como Mestre de Noviços, durante anos. Foi ele quem formou nossos primeiros
padres brasileiros, com mão firme e segura, na Escola Redentorista de Santo Afonso. Vindo, um dia, de Itu, para
São Paulo, Pe. Lourenço parou em Pirapora; e aí, quando subia a escadaria da igreja, sofreu um derrame, com
violenta queda sobre os degraus. Trazido imediatamente para São Paulo, e internado num hospital, não reagiu
mais, apesar do tratamento. Faleceu aos 72 anos dos quais 49 vividos em intensa atividade. Foi sepultado na
Penha, e hoje seus restos mortais estão em Aparecida.
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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