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Padre Roberto Alves Escudeiro CSsR 
†22 de outubro/2007 
No dia 15 de maio de 1929, em Santo Amaro, na Grande São Paulo,
nasceu o menino Roberto, filho de Cláudio Alves Escudeiro e Noêmia
Borba. Logo que teve o desenvolvimento necessário começou a
trabalhar na marcenaria do pai, tornando-se um profissional de
qualidade. Mais tarde, como seminarista e mesmo como sacerdote,
soube empregar sua competência em inúmeros trabalhos. Bom
marceneiro e entalhador, tinha notável facilidade também para criar
ferramentas e descobrir novos processos de atuação. Ele ingressou no
Seminário Redentorista Santo Afonso em fevereiro de 1943, quando
contava treze anos de idade. Terminados os estudos dessa etapa de
formação, passou para o Noviciado em Pindamonhangaba, em 1º. de
fevereiro de 1950. No dia 2 de fevereiro de 1951 fez sua consagração
religiosa. Estudou Filosofia, Teologia e matérias afins no Seminário
Santa Teresinha em Tietê. Foi ordenado presbítero por Dom José Carlos
de Aguirre, bispo de Sorocaba, na igreja anexa ao seminário, no dia 25
de janeiro de 1956. Suas atividades pastorais desenvolveram-se
primeiro como cooperador nos Santuários da Penha na cidade de São
Paulo e em Aparecida e também em Araraquara. Passou em seguida para as atividades de magistério nos
Seminários Menores de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de Sacramento, no Triângulo Mineiro, de
Aparecida e Tietê, em São Paulo. Depois de 12 anos como professor, foi designado para as atividades
pastorais nas paróquias de Araguapaz e Cruzelândia, ambas na Diocese de Rubiataba em Goiás. Integrou aí
outros 12 anos de vida, retornando em 1994 para a Província de São Paulo. Colaborou no atendimento aos
romeiros de Aparecida até 1998, ano em que foi transferido para a comunidade do Seminário São Geraldo, no
Potim. Lá continuava com a missão de colaborar com a equipe do Santuário Nacional de Aparecida. Nas horas
vagas entretinha-se na marcenaria do Seminário ou viajava para o Mato Grosso do Sul para atividades
pastorais e descanso. Celebrou o jubileu áureo de Vida Consagrada em 2001 e de sacerdócio em 2006. De
temperamento calmo e pacífico, usou sempre sua privilegiada inteligência mais para as atividades práticas.
Teve sempre ao seu redor um acúmulo de peças e de objetos que adquiria no comércio de bens de segunda
mão, prevendo constantemente a hipótese de poder utilizá-los em algum projeto. Em dezembro de 2006 sofreu
no Hospital Paulistano uma intervenção cirúrgica no cérebro. Medicamentos e radioterapias não conseguiram
evitar a difusão do tumor maligno e das sequelas da perda progressiva dos movimentos e da consciência. Os
cuidados possíveis e as atenções necessárias ele os recebeu nas Comunidades do Potim e do Santuário em
Aparecida. Com 78 anos de idade, dia 22 de outubro de 2007 por volta das 19,00 horas cessou sua caminhada
terrena. Foi sepultado na tarde do dia seguinte, depois da missa concelebrada pelos confrades no Santuário
Nacional.
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