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+29 de NOVEMBRO 1946
Era de Campinas (GO) onde nasceu a 17 outubro de 1915. Veio para o
Juvenato de Aparecida em janeiro de 1927, professando em 1934, indo,
depois, iniciar seus estudos superiores na Argentina. Em janeiro de 1937
regressou, continuando a estudar no recém-inaugurado Seminário Maior
de Tietê. Era 1938 (18 de dezembro), foi ordenado sacerdote, e nomeado
professor do Juvenato em Aparecida. Inteligente, alegre e espirituoso, Pe.
Dias foi sempre um ótimo confrade. Teria sido um grande missionário,
com a simplicidade e espírito de fé que o caracterizavam. Sabia ler e
estudar, com um faro bastante aguçado para escolher seus livros. Dotes
literários não lhe faltavam: fantasia desenvolvida, linguagem fluente e até
elegante. Mas foram outros os planos de Deus a seu respeito. Sempre
muito magro, já nos primeiros anos, como professor no Juvenato, contraiu
a tuberculose; e, quando ele o notou, seu estado já não era dos
melhores. Foi, por isso, internado em Campos do Jordão, para um
tratamento sério. Mas a enfermidade já havia avançado demais. Passou
alguns anos no sanatório mas não resistiu, falecendo aos 31 anos, no dia
29 de novembro de 1946. Embora abatido, vendo sua vida chegar ao fim
tão cedo, Pe. Dias soube aceitar com resignação a vontade de Deus. Meses antes da sua morte, agradecendo
aos confrades os parabéns e orações pelo seu onomástico, ele escreveu: “Meus caros, a mão do Senhor me
tocou. Sonhei com um túmulo glorioso, em pleno campo de batalha pelo Reino de Deus. Agora só peço a Deus
que suscite em vocês todos aquele espírito que animou nosso Pai Santo Afonso... no trabalho e na salvação
das almas. Só me resta dizer-lhes o que outrora dizia Jerônimo ao Bispo Agostinho: ... basta-me um cantinho no
deserto, para terminar os meus dias, e fazer penitência dos meus pecados. Firmes, pois meus amigos, na
melhor parte que vocês escolheram, sem olhar para o século e seus falsos profetas!”
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