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PE. JOSÉ PEREIRA NETO CSsR
+22 de SETEMBRO 1986
Nasceu em Jacareí-SP, à 4 de agosto de 1914. Era o primeiro filho de
Antônio Pereira Guedes e Maria Mercadante Pereira. Entrou para o
Juvenato de Aparecida no dia 5 de fevereiro de 1926. Fez o noviciado,
sozinho, em Pindamonhangaba em 1932, onde professou no dia 2 de
fevereiro de 1933. Iniciou seu Seminário Maior na Argentina em Manuel
Ocampo e Villa Allende, de 1933 a 1936. Em 1937 veio para o recémfundado Seminário de Tietê-SP, onde continuou seus estudos. Foi
ordenado sacerdote na Igreja Matriz de Tietê, no dia 19 de dezembro de
1937 por Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba. Sua primeira
missa solene foi em Aparecida, no dia de Natal de 1937. A 5 de fevereiro
de 1939 deixou o Seminário Maior, sendo transferido para Aparecida,
como cooperador na Basílica, sendo ao mesmo tempo professor no
Seminário Santo Afonso. De fevereiro de 1940 a janeiro de 1945 foi
professor e prefeito do Seminário Santo Afonso. De janeiro de 1945 a abril
do mesmo ano foi diretor do Seminário São José em Campinas-Goiânia.
De maio de 1945 a fevereiro de 1956 foi professor, diretor e também reitor
do Seminário de Santo Afonso. Em 1956 foi transferido para o Chile, como
professor em nosso Seminário Redentorista em São Bernardo, onde ficou por um ano. De janeiro de 1957 a
março de 1972 esteve no Jardim Paulistano, paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo.
Nesse período foi: cooperador paroquial, arquivista provincial, cronista e secretário provincial e também reitor
da comunidade. Em março de 1972 foi transferido para a Basílica de Aparecida como cooperador. Em janeiro
de 1979 foi transferido para Araraquara, como cooperador na Igreja de Santa Cruz. Pe. Pereira foi professor em
nossos seminários por 18 anos. Foi arquivista provincial 15 anos, tendo remodelado completamente o arquivo
provincial. A matéria predileta do Pe. Pereira: as ciências naturais, principalmente a Botânica, da qual era
profundo conhecedor. Era ótimo professor. Era também grande conhecedor dos objetos de arte, principalmente
de arte antiga. Foi o Pe. Pereira quem organizou o Museu do Seminário Santo Afonso, como o encontramos
hoje. Em Araraquara sua saúde intelectual foi decaindo rapidamente: esclerose. No fim estava completamente
esquecido de tudo. Igualmente sua saúde física decaiu: muita anemia. No dia 14 de abril de 1986 foi operado no
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo: câncer no esôfago. Sua irmã Carmem, esteve junto dele nos últimos
meses de vida, tratando dele com todo cuidado e carinho. Pe. Pereira faleceu na Santa Casa de Araraquara, no
dia 22 de setembro de 1986, à 15h15. Foi enterrado em Araraquara. “Instantes de enlevo e encantamento
assaltam-me todos os dias: preciso ter olhos abertos para vê-los, e alma atenta para senti-los; por isso,
ando no meio das coisas bonitas que enfeitam o mundo, imaginando que cada criatura é uma palavra de
Deus (e Deus jamais se repetiu!) e atravesso os anos nadando em riquezas, sem possuir um
centavo!...” Estava com 72 anos de idade e 49 de sacerdócio. (Comunicado do Governo Provincial)
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