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PE. VALENTIM MOOSER CSsR
2 de JULHO 1975
Natural da Baviera, nasceu em 1892. Desde criança sua saúde não foi
das melhores. Professou na C.Ss.R. em 1915, sendo ordenado em 1920.
Trabalhou pouco na Alemanha, pois em 1922 veio para o Brasil,
dedicando- se de corpo e alma às Oficinas Gráficas de Aparecida, que
dele receberam um grande impulso. Sob a sua direção, a antiga
tipografia de “O Santuário” foi ampliada com novos e modernos recursos,
produzindo trabalhos que muito honraram o nosso nome e o nosso
apostolado nesse setor. Durante quase 30 anos manteve a edição do
“Almanaque”, depois rebatizado como “Ecos Marianos”. A pedido do
então Vigário da Basílica, Pe. Antônio de Oliveira, foi ele quem idealizou e
encomendou em Trento (Itália) o atual carrilhão da Basílica. Traçou
também um plano para a construção da nova Basílica, projetada pelo
então Arcebispo de São Paulo, D. José Gaspar, para ser construído no
atual Morro do Cruzeiro. Grandiosos, e até um tanto mirabolantes, o
plano e a planta foram, mais tarde, abandonados, encontrando-se hoje
arquivados na Cúria Metropolitana de Aparecida. Devido ao seu modo de
trabalhar, minucioso e exigente, bem como seu apego às próprias idéias,
Pe. Valentim sempre teve dificuldades para encontrar colaboradores que com ele trabalhassem. Mesmo assim,
deixou-nos o exemplo de um grande esforço e dedicação ao trabalho, durante os anos que trabalhou na
Província de São Paulo. Não podendo mais ocupar-se das “Gráficas” devido à sua idade e saúde sempre
precária, em 1968 voltou para a Alemanha. Era Capelão de uma Comunidade Religiosa, quando faleceu, aos 82
anos, a 2 de julho de 1975.
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