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PE. JOÃO EDU DOS SANTOS CSsR
+10 de AGOSTO 1991
Nasceu em Colorado-RS a 24 de julho de 1928. Entrou para o
Seminário redentorista de Pinheiro Marcado-RS. Fez sua
profissão religiosa em Pindamonhangaba, a 02 de fevereiro de
1947 e ordenou-se sacerdote, dia 20 de julho de 1952, em Tietê.
Começou sua vida apostólica como professor no Seminário
Santo Afonso, em Aparecida e em Pinheiro Marcado- RS. Depois
veio para o Seminário de Aparecida, onde foi ecônomo. Foi
durante algum tempo missionário da ativa, mas diante de certas
dificuldades de gênio e sendo muito rígido no confessionário
onde exigia muito dos penitentes, caridosamente foi-lhe feito ver
que deveria abster-se desse apostolado. O que lhe custou muito.
Pregou tríduos, novenas, substituiu vigários e até acompanhou
Dom Tarcísio A. Amaral em Limeira, como secretário. Bom
confrade, gostava de uma prosa e fazia com facilidade
amizades. Morou muitos anos no Jardim Paulistano como
coadjutor e desde 1979 passou a residir em Aparecida. Desde
os tempos de seminarista, Pe. Edu, como era chamado, era um
exímio apicultor. No ano de 1991 começou a ter muitas dores
nas costas. Pensou-se em problemas de coluna. Depois, gripe
com muita tosse e por fim água nos pulmões. Trazido para São
Paulo, no começo de agosto, os médicos diagnosticaram seu
mal: câncer inoperável nos pulmões. Foi levado de volta para Aparecida e internado no Hospital Frei Galvão. Lá
veio a falecer às 06 horas da manhã, do dia 10 de agosto de 1991. Foi sepultado no mesmo dia, à tarde, em
Aparecida. Estava com 63 anos de idade, 44 de profissão e 39 de sacerdócio. Foi um confrade muito serviçal.
Seu hobby eram as corridas de cavalo, como bom gaúcho que sempre foi. Religioso de piedade sólida. Tinha
um grande amor à Congregação. Deus o tenha na glória. (Pe. A. Thomaz, “Efemérides da Congregação
Redentorista e da Província de São Paulo”)
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