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+24 de DEZEMBRO 1941
De família pobre, nasceu em Fuchsenfeld (Alemanha) a 26 de
maio de 1879. Fez seus estudos primários em sua terra natal,
passando depois a trabalhar numa chácara de sua avó paterna,
terceira franciscana, e assinante de uma revista missionária. Foi
com a leitura dessa revista que despertaram no garoto os
primeiros desejos de ingressar na vida religiosa. Valendo-se da
boa vontade de parentes, procurou os Jesuítas, os padres do
Verbo Divino, mas não conseguiu ser admitido. Nem por isso
perdeu a esperança; e algum tempo depois foi bater à porta dos
Redentoristas, e foi recebido no Juvenato em 1891. Professou
em 1899, e ainda teólogo, apresentou-se ao Provincial, como
candidato a missionário no Brasil. Foi aceito e aqui chegou em
1903. Em Aparecida continuou seus estudos, e a 21 de setembro
de 1904 foi ordenado com os padres Carlos Hildebrand e Afonso
Zartmann. Passou então a lecionar no “Colégio Santo Afonso” e
a trabalhar na Igreja. Nomeado catequista, dedicou-se com
muito gosto e capacidade ao seu cargo. Soube preparar
catequistas, movimentou festas do Catecismo, solenizou a Missa
dominical das crianças, e, para completar o seu trabalho, fundou
o Círculo Católico São José, para melhor formação religiosa dos
rapazes. Estava ele trabalhando em Goiás, quando em agosto
de 1912, foi nomeado Vice-Provincial. Surpresa geral, já que Pe. Clemente ainda não havia sido Superior em
nenhuma casa, e era 309 um dos mais jovens entre seus colegas. Um dos problemas que logo lhe deu sérios
aborrecimentos, foi a ordem da Província Mãe, decidindo a supressão da casa de Campininhas. Com
sucessivas cartas ao Geral, Pe. Clemente conseguiu manter a fundação. Em 1913 fundou a Casa de Perdões,
destinada ao Noviciado, supressa mais tarde, em 1920. Durante o seu triênio foi inaugurado o atual Convento
de Aparecida, substituindo a antiga casa. Em 1915 deu-se também a inauguração da nova Casa da Penha.
Sempre muito preocupado com o Juvenato, comprou a Fazenda Dona Gertrudes, na Pedrinha, para as férias
dos juvenistas. Como Vigário que era de Aparecida, construiu um salão para os pobres, onde pudessem
receber as esmolas dos romeiros. Fez ainda diversos melhoramentos na Igreja, incentivando também as
Associações e o coro da Basílica. Após um triênio cheio de realizações, Pe. Clemente pediu para deixar o
cargo, trabalhando ainda alguns anos na Penha e em Cachoeira do Sul. Em 1933 voltou para a Penha, onde
muito realizou, encarregando-se do Catecismo, do Círculo Católico, Congregação Mariana, Comunidades
Religiosas e Santuários. Seus últimos anos ele passou em Araraquara e em Pindamonhangaba. Idoso, e de
saúde abalada, auxiliava ainda os confrades no que podia. Em Pinda teve um colapso que o deixou
parcialmente paralisado. Foi logo levado para Aparecida, onde um tratamento rigoroso nada resolveu. Um
médico de São Paulo, seu antigo aluno de Catecismo em Aparecida, prontificou-se a fazer tudo para lhe
devolver a saúde. Internado, por isso, no Hospital Santa Catarina, apesar do tratamento, nada melhorou. Em
sua última semana de vida, sempre assistido por um dos nossos, teve muitas vezes, momentos de agitação e
delírio; mas quando calmo, era com muita conformidade que rezava, repetindo contínuas jaculatórias. Num dia
em que estava sofrendo muito, o confrade que o assistia lhe disse: — “Pe. Clemente, ofereça tudo pelo nossos
jovens, para que eles perseverem, e sejam bons redentoristas”. — Sim, seja tudo por eles”.- Respondeu o
enfermo. No dia 24 de dezembro de 1941, às duas horas da madrugada ele expirou, iniciando o seu “natal” na
eternidade.
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