Necrológio Estigmatino – Província Santa Cruz

PADRE AUGUSTO CASAGRANDE (1913-1995)
82 anos

Augusto Casagrande nasceu em São José do Rio Pardo-SP aos 22 de março
de 1913. Entrou em Rio Claro-SP aos 06 de novembro de 1924 com a primeira turma
de candidatos brasileiros. Fez a primeira profissão aos 15 de novembro de 1930, e a
perpétua aos 23 de agosto de 1934. Ordenou-se sacerdote em São Carlos-SP aos
26 de julho de 1936.
Exerceu o ministério em Campinas-SP, Rio Claro-SP, Marília-SP, Mooca-SP,
Casa Branca-SP, Ituverava-SP. Foi pároco, conselheiro e ecônomo provincial.
Tornou-se o primeiro Provincial brasileiro.
Sempre demonstrou boa inteligência e capacidade administrativa. Apenas
ordenado ocupou o cargo de ecônomo na Escola Apostólica de Rio Claro. Durante a
maior parte de sua vida foi administrador dentro da Província. Tinha duas
preocupações: manter o seminário e criar o patrimônio da Província para o futuro.
Gostava de administrar a Fazenda Santana.
No ministério sacerdotal distinguia-se pela pregação. Sabia comunicar a
mensagem evangélica com profundidade e convicção.Foi nomeado Superior
Provincial da jovem província de Santa Cruz. Nesse período priorizou a pastoral
vocacional, dando grande impulso à formação sacerdotal. Impulsionou notavelmente
o incremento da vocação para irmão religioso que via como bem preciosíssimo para
o Instituto.
Gostava muito se integrar em movimentos sociais. Acompanhou por muito
tempo o "Projeto Rondon"' com universitários. Foi presidente do Consórcio de
Promoção Social da região central de São Paulo.Distinguiu-se pela atenção que dava
ao ser humano. De suas iniciativas surgiram diversos grupos de terceira idade.
Levava-os a rezar, trabalhar e divertir-se juntos.
Em 1992 foi inaugurada em Rio Claro a sede do "Centro Municipal de
Convivência Pe. Augusto Casagrande", homenagem condigna a quem se doou com
generosidade para o bem do próximo, especialmente dos mais necessitados.
Foi sempre um grande colaborador dos jornais por onde passou.
Trabalhou até o fim da vida. Sua morte ocorreu em Rio Claro no dia 28 de junho de
1995.Foi sepultado no túmulo dos Estigmatinos em Rio Claro.

