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PE. LUIZ LOVATO CSsR
+5 DE JUNHO 1988 
Nasceu o Pe. Lovato no dia 18 de abril de 1910, em Cerro Branco, no
Rio Grande do Sul. Entrou para o Seminário Santo Afonso, em
Aparecida- SP, em fevereiro de 1922. Como noviço, inaugurou o
noviciado de Pindamonhangaba. Fez sua profissão religiosa no dia 26 de
abril de 1930. Estudou na Alemanha, onde se ordenou dia 05 de maio de
1935. Veio da Alemanha para os últimos estudos no Estudantado de
Tietê, que estava sendo fundado. Começou suas atividades como
cooperador na paróquia da Penha, na cidade de São Paulo. Mas logo em
1937 veio para o Seminário Santo Afonso. Aí foi diretor espiritual e
professor por longos anos, até 1947, quando um contágio fortíssimo de
tifo o deixou à beira da morte. Recuperando-se ainda, foi para Tietê,
para o desempenho da função de Prefeito dos Estudantes até fins de
1950. Como Prefeito, foi um rígido disciplinador, famoso pelas restrições
e pelas vigilâncias, muito pessimista com relação aos jovens estudantes.
Em seguida, foi Conselheiro Provincial. Com a formação da Vice-
Província de Porto Alegre, foi o Pe. Lovato para o Sul. Ali foi missionário
e vigário paroquial, até sua morte no dia 05 de junho de 1988, aos 78
anos de idade. Homem de piedade sólida, calmo, reservado, bastante melancólico, de sensibilidade artística, foi
músico e poeta, deixando inúmeras composições. Era também um bom fotógrafo. Ficou famoso pela distração
e desligamento das coisas. Mas sempre um confrade caridoso e trabalhador, o espírito redentorista alimentou
toda sua vida. (Pe. Víctor Hugo)
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