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+8 de AGOSTO 1999
Nasceu o Pe. Rezende a 20 de abril de 1937, em Borda da Mata-MG. Era
filho de Francisco Rezende da Costa e Mariana Deolinda de Jesus. Ainda
pequeno perdeu os pais. A 15 de fevereiro de 1948, entrou para o
Seminário de Santo Afonso, em Aparecida, terminando o curso ginasial
em 1955. Em 1956, fez o noviciado em Pindamonhangaba, onde fez sua
profissão religiosa na C.Ss.R., a 02 de fevereiro de 1957. O seminário
maior foi feito no Seminário de Santa Teresinha, em Tietê-SP. Aí foi
ordenado sacerdote a 22 de julho de 1962, por Dom José Carlos de
Aguirre, Bispo de Sorocaba-SP. Deixou o seminário maior a 03 de março
de 1963, iniciando sua vida apostólica como vigário cooperador em
Aparecida. Em 1964 morou em Araraquara, trabalhando em nossa igreja
de Santa Cruz. No ano seguinte voltou a trabalhar em Aparecida. De
janeiro de 1966 a julho de 1967, foi professor no Seminário Santo Afonso,
em Aparecida. No segundo semestre do mesmo ano foi para Roma, onde
obteve a Licença em Teologia, na Universidade Gregoriana. Fez o curso
de extensão universitária, na Alemanha, na Universidade de Munique.
Regressou da Europa em janeiro de 1970. Foi professor de Teologia
Sistemática de 1970 a 1975, no Alfonsianum e no ITESP – Instituto Teológico São Paulo. Lecionou também no
Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, na PUC de Campinas e também na Faculdade Salesiana de
Filosofia, Ciências e Letras de Lorena-SP. Foi um dos fundadores da Comunidade de Pesquisas Religiosas, no
Ipiranga, em São Paulo. No primeiro semestre de1977 fez o 2º noviciado, preparando-se para as missões
populares. Em agosto, foi transferido para a Vice- Província de Brasília, sendo nomeado pároco de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, em Brasília DF. Voltou em 1980 para São Paulo como professor de teologia. Daí
em diante, dedicou-se a dar cursos de teologia, até mesmo no exterior, como no México. Dedicou-se também à
tradução de livros de teologia. Escreveu artigos de teologia na revista Vida Pastoral. Em 1987, em Jacareí SP,
no Bairro do Avareí, onde nos fins de semana exercia o ministério sacerdotal, celebrou seu jubileu de 25 anos
de sacerdócio. Nos últimos anos deu cursos no IFITEG – Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Desde 1998,
era sócio da Academia Marial de Aparecida. Este ano, 1999, Pe. Rezende publicou seu primeiro livro “Aba!
Pai!”, pela Editora Loyola. Anos atrás, Pe. Rezende teve um enfarte e precisou ser operado do coração. Depois
disso não ficou mais completamente bom. Viveu sempre com complicações cardíacas.Dia 06 de agosto veio de
Goiás passando mal e precisou ser internado na UTI do Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo. Aí, no dia 08 de
agosto, pelas 15,40 horas teve uma parada cardíaca, vindo a falecer. Foi velado em nossa Igreja de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, em São Paulo. A missa de corpo presente contou com a
participação de 34 celebrantes. Vários parentes estiveram presentes. Foi sepultado no Cemitério Getsêmani, no
Bairro do Morumbi, em São Paulo. Estava com 62 anos de idade, 42 de profissão religiosa e 37 de sacerdócio.
Descanse em Deus, Pe. João Rezende! (de Notícias Daqui e Dali – Pe. Peixoto)
NOTA:O mau êxito na recuperação da cirurgia cardíaca atingiu fortemente o emocional do Pe. Rezende, que
daí para sempre, viveu angustiado e inseguro. Isso afetou muito sua disposição para enfrentar as aulas, mas
ele continuou com muita intensidade e dedicação o trabalho de escritor e tradutor. (nota do editor)
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