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PE. JUVENAL MARTINS RATTO CSsR
+ 25 de NOVEMBRO 1982
Era paulista de Mogí das Cruzes, onde nasceu a 13 de
novembro de 1911. Aos doze anos ingressou no Seminário Santo
Afonso, de Aparecida- SP. Em 1931 fez o seu noviciado em
Pindamonhangaba, onde professou a 26 de abril do ano
seguinte. Os estudos de Filosofia e Teologia ele os fez em Villa
Allende (Argentina, sendo ordenado em Tietê a 24 de janeiro de
1937. Até 1941 trabalhou em Goiânia e Aparecida, como
cooperador. Dedicou- se depois à vida missionária nos Estados
de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, tendo pregado perto
de 100 missões. Durante vários anos exerceu, com muita
dedicação, o cargo de Procurador Provincial. De ótima saúde,
Pe. Martins foi sempre um Redentorista de grande atividade.
Como Procurador, atento e minucioso, nada esquecia,
preocupado em tudo prever para o bem da Província. Como
missionário não se poupava, e soube aproveitar bem de sua
saúde e da força de sua voz nas pregações. Ótimo confrade,
sempre alegre e disposto, tanto para o trabalho, como para as
festas, passeios e recreações. Nos seus últimos anos pouco
pôde trabalhar, devido à sua saúde que começou a cair quase
de repente. Mesmo assim não descuidava suas notas e
apontamentos. Basta lembrar que na sua ficha pessoal, do
Arquivo Provincial, acrescentou ao formulário já de quatro páginas, outras quatro, anotando pormenores dos
seus trabalhos de missionário e procurador.(*) Membro da comunidade de Sacramento-MG em 1982, embora
não fosse homem de se preocupar muito com sua saúde, acabou convencendo-se da necessidade de um
tratamento em São Paulo. Tudo foi feito para impedir que uma grave infecção continuasse a lhe minar as
forças. Mas já era tarde. E no dia 25 de novembro ele faleceu repentinamente em nossa casa do Jardim
Paulistano, em São Paulo. Estreou como primeiro redentorista sepultado no jazigo da Província, no Cemitério
Getsêmani, em São Paulo. (Arquivo Provincial)
(*)Pe. Juvenal Martins, por alguns anos dirigiu a Ed. Santuário e administrou o Hotel Recreio em Aparecida.
(nota do editor)
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