
ELES VIVERAM CONOSCO - PE. JOÃO EDU DOS SANTOS
CSsR e PE. PEDRO ÁVILA MEGDA CSsR

tavolaseminarios.blogspot.it /2016/08/eles-viveram-conosco-pe-joao-edu-dos.html

+10 de AGOSTO  
PE. PEDRO ÁVILA MEGDA CSsR
+10 de AGOSTO 1991 
Era mineiro de Areado, onde nasceu dia 11 de fevereiro de 1927. Fez o
seminário menor em Aparecida. Professou na Congregação a 02 de
fevereiro de 1948. Foi ordenado sacerdote em Tietê a 27 de dezembro de
1952, pelo bispo de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre. Começou
sua vida apostólica na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A maior
parte de sua vida foi de missionário ardoroso. Pregou missões em quase
todos os grandes centros. Possuía palavra fácil, forte e vibrante. Tinha o
dom de captar a simpatia do auditório. Dele se poderia dizer “eu fui
mandado mais para pregar do que para confessar”. Adorava, como bom
mineiro, uma politiquinha. Brigava por Nossa Senhora Aparecida, de
quem era grande devoto. Acompanhou sua imagem, com Dom Macedo,
por muitos Estados do Brasil. Sabia com maestria entronizá-la nas
paró206 quias. De 1963 a 1967 foi pároco de Brasília na igreja de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro. Lá fez muitas amizades entre os políticos
e começou as construções da casa e da igreja. Quando morava no
Jardim Paulistano fez ao mesmo tempo duas faculdades: Direito e
Jornalismo. Como já vimos, pregava com muita facilidade. Desde 1982
voltou para a equipe missionária. No ano escolar europeu de 1986/87 fez um curso de atualização teológica em
Roma. Com freqüência ia à Rádio Aparecida, onde gostava de falar e até fizera o curso de jornalismo nessa
intenção. Nos últimos anos, parece que deveria ter algum problema, pois tinha muitas insônias, chegava a
dormir só sob o efeito de tranqüilizantes. Nas missões, começou então a tratar o povo com rudeza, a atritar-se
com os confrades. Em junho do ano de 91, quando estava passando uns dias no Jardim Paulistano, teve o
primeiro sintoma de sua doença, sofreu um desmaio. Pensou-se a princípio que tivera uma isquemia cerebral, e
o diagnóstico definitivo foi: câncer no cérebro. Foi internado na Santa Casa de Araraquara, onde veio a falecer,
no mesmo dia que Pe. João Edu, às 20 horas da noite de 10 de agosto de 1991. Seus restos mortais
descansam em Aparecida. (Pe. A. Thomaz, “Efemérides da Congregação Redentorista e da Província de São
Paulo”) 
NOTA:Durante vários anos coordenou o movimento das romarias a 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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