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PE. OSCAR CHAGAS AZEREDO CSsR
+29 de AGOSTO 1957
Foi o primeiro juvenista da nossa Província. Nasceu em São Bento do
Sapucaí, em 1888. Aos 10 anos, sua mãe o trouxe para o Juvenato,
entregando-o ao Pe. Valentim Riedl. Que o garoto era inteligente prova-o
um seu atestado de estudos, acusando suas notas com “Distinção” e
“Plenamente aprovado” em todas as matérias (nada menos que doze).
Em 1906 iniciou o seu noviciado, com os colegas: Orlando Morais, José
Benedito da Silva e José Lopes Ferreira. O mestre, Pe. Lourenço
Hubbauer, conhecido pelo seu rigor, quis saber (como o queriam também
os Superiores) se brasileiro dava para redentorista. Os quatro foram
realmente provados in fornace ignis; e provaram que brasileiro dava para
redentorista, e daquele tempo. Após a profissão, Pe. Chagas fez seus
estudos superiores na Alemanha. Os alemães aguardavam com muita
curiosidade os primeiros brasileiros que iam conhecer. Seriam eles
capazes de estudar Filosofia, Teologia, etc.? Os nossos quatro tupiniquíns
mostraram que sim. Entre eles destacou-se Fr. Chagas, que logo
aprendeu a língua, falando alemão correntemente. E, em matéria de
inteligência, nada ficou devendo aos colegas alemães. Em 1913, já
ordenado, Pe. Chagas voltou para o Brasil, sendo logo nomeado professor no Juvenato em Aparecida. Depois,
iniciou sua vida de missionário, que durou 18 anos. Ótimo orador, prendia sempre o seu auditório, com uma voz
clara e invejável memória. Como Superior e Vigário da Penha conseguiu quase o impossível. Com muita
habilidade alcançou do Arcebispo licença para uma pequena reforma na igreja; e fez uma reforma total. Em
Araraquara construiu o convento; em Campinas (GO) deu início à construção da nova casa; e em Aparecida,
muito trabalhou pela Rádio, pelo início da nova Basílica, e construção da Vila Vicentina. Homem que não perdia
tempo, dedicou-se ainda ao apostolado da pena, deixando-nos a tradução da Vida de Santo Afonso (Pe. Berthe)
das Meditações do Pe. Bronchain, da Regra da C.Ss.R. bem como as biografias de São Clemente, de São
Geraldo, Pe. Martinho Forner e Pe. Valentim Riedl. — Como superior ou simples confrade Pe. Chagas era
sempre um homem alegre, atencioso, e disposto a uma boa prosa, que ele sabia perfumar com seu infalível
cigarro de palha. Seu último reitorado foi em São João da Boa Vista, de onde saiu com a saúde já bastante
abalada, para a incipiente comunidade do Jardim Paulistano. Daqui foi transferido para Araraquara, onde viveu
até agosto de 1957, piorando sempre mais. Embora não escondesse seu medo pela morte, faleceu na Santa
Casa, mostrando muita paz e tranqüilidade, a 29 de agosto de 1957.
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