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PE. TIMÓTEO (TJIPKE) VELTMAN CSsR
+9 DE ABRIL 1999  
Nasceu em Workum, na Holanda, a 14 de outubro de 1918. Foram seus
pais Keimpe Veltman e Suzanna Juliana de Vreeze. Foi batizado no
mesmo dia do nascimento. Em 1934, terminou seus estudos secundários.
Daí em diante, começou a estudar sozinho. Fez o serviço militar por dois
anos. Em 1938, tirou o Diploma de Contabilidade e começou a trabalhar
como bancário em Roterdã. Por essa época, iniciou os estudos de Latim e
Grego, sempre sem curso formal ou professor. Em 1946, submeteu-se a
exames e foi aprovado, podendo prestar exames em todas as faculdades
e universidades da Holanda. Em seguida, entrou para a Congregação
Redentorista, diretamente para o Noviciado. Fez sua Profissão Religiosa
em 1947. A Profissão Perpétua foi a 08 de setembro de 1950. Durante o
Seminário Maior em Witten, dedicou-se também aos estudos de hebraico,
italiano e espanhol. Ordenou-se sacerdote em 1952. Em 1954, veio para o
Brasil, como membro da Vice-Província do Recife. Por vários anos
percorreu o Nordeste brasileiro como dedicado missionário. Sua figura
alta e esguia, levemente curvada, um rosto habitualmente tranqüilo e
olhos atentos, voz forte e gestos largos, edificavam o povo. Fé e ciência
marcaram a vida desse nosso confrade. Fez por três vezes o retiro inaciano de 30 dias. Pe. Timóteo foi um
apaixonado pelos estudos de Matemática e Física. Apesar dos trabalhos missionários muito cansativos, ele
nunca deixou seus livros de ciências. Aproveitava as férias na Holanda para aprofundar os conhecimentos
nessas matérias. Como ele mesmo dizia, tinha muito conhecimento e pouco diploma, pois quase sempre foi
autodidata. Eis as línguas que conhecia além do holandês e do português: inglês, francês, alemão latim, grego,
hebraico, sânscrito, italiano e espanhol. Andou também estudando o russo. Seus conhecimentos de Matemática
e Física Teórica correspondiam ao PHD dos Estados Unidos, título universitário a nível de doutorado. Escreveu
uma tese sobre Gravidade - Strongforce, com teoria própria, discordando de Einstein. Em suas pesquisas ele
pretendia comprovar matematicamente a existência de Deus criador. Em 1992, recebeu o título de membro da
"The New York Academy of Sciences” e, em janeiro de 1994, o certificado de membro da "American Association
for lhe Advancement of Science" (AAAS), dos Estados Unidos. Esses títulos deram-lhe grande satisfação.
Obediente, Pe. Timóteo fazia questão de manter os superiores informados de suas pesquisas, para as quais
pedia as autorizações. Depois da Missão de Curitiba - PR, em 1975, começou a integrar os trabalhos
missionários da Província de São Paulo, morando em Araraquara. Em começos de 1985, pediu e obteve a
adscrição definitiva a esta Província, onde podia dedicar-se às missões populares, num período em que a Vice-
Província do Recife havia abandonado esse modo tradicional de pastoral popular. Mas logo em 1986 veio morar
no Jardim Paulistano, São Paulo, para ter mais facilidade de continuar seus estudos e também para realizar
apostolado no meio Universitário. Também ajudava muito em Aparecida, nos fins de semana. Em 1994, foi
transferido para Aparecida, para a Basílica, trabalhando na Pastoral com os romeiros. Aí ele permaneceu até a
morte. Sempre, porém, achava tempo para os estudos e escritos científicos. Pe. Timóteo, além de suas duas
irmãs casadas, tinha uma irmã Religiosa Redentorista e outra Dominicana. Nos últimos tempos sua saúde
começou a decair, quase não saía mais do quarto, celebrando lá mesmo a eucaristia. Faleceu repentinamente
na tarde de 09 de abril de 1999, em nosso Convento da Basílica, em Aparecida. Estava com 81 anos de idade,
52 de Profissão Religiosa e 47 de Sacerdócio. Descanse na paz do Senhor! (Pe. Vítor Hugo)
CERESP
Centro Redentorista de Espiritualidade - Aparecida-SP
Pe.Isac Barreto Lorena C.Ss.R.(In memoriam)
Pe.Vitor Hugo Lapenta CSsR
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Pe.Flávio Cavalca de Castro CSsR
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