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A Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás comunicou o falecimento do Pe. José Balduino Vogel,
C.Ss.R., aos 89 anos, ocorrida na tarde do domingo, 22 de julho de 2012. O missionário estava em férias no
acampamento Cuiu-Cuiú, no Rio Araguaia, região norte de Goiás. Pe. Vogel nasceu em Campinas das Missões
(RS) em 02 de março de 1923, filho de Lorenço Vogel e Anna Maletz Vogel. Em setembro de 1936, ingressou ao
Seminário Redentorista, fazendo seu noviciado em Pindamonhangaba (SP) em 1944, e sua profissão religiosa
em 02 de fevereiro de 1946. Cursou em seguida Filosofia e Teologia em Tietê (SP). Foi ordenado Diácono em
22 de outubro de 1950 e Presbítero em 27 de dezembro de 1950, celebrando sua primeira missa em Alecrim
(RS). Sua atuação missionária foi bastante extensa: vigário na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matriz
de Campinas), em Goiânia (GO), de 1952 a 1954, sendo transferido depois para a paróquia de Aparecida (SP),
onde atuou 1956, quando fez o segundo noviciado – preparação para integrar-se à equipe missionária. Em
seguida, foi enviado para o Rio Grande do Sul, onde atuou em diversas cidades de 1956 a 1979. Foi pároco em
Crixás (GO), de 1979 a 1981, quando foi transferido para a paróquia de Cachoeira do Sul, onde atuou três
anos. Em 1984, padre Vogel foi para Belém (PA), onde atuou de 1984 a 1993, quando ingressou no movimento
do Neo-Catecumenato.
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Uma das últimas fotos do padre Vogel, com os caravaneiros às margens do Rio Araguaia (julho/2012)
Também em 1993, foi transferido para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Brasília (DF). Em
2001, foi adscrito na Província de Goiás, e atualmente cooperava na Congregação Jesus Sacerdote, de Marília
(SP). O corpo do Pe. Vogel foi velado na Paróquia Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). Na segunda-feira, 23
de julho de 2012, às 10 da manhã, foi celebrada a missa de corpo presente, e em seguida o sepultamento.
Ir.Diego Joaquim
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