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Obituário 2019/03 
 
 

 

 

O Ir. Benê Oliveira, Superior da Província Marista Brasil Centro-
Sul, e a Residência São José, comunicam, com pesar, o 
falecimento do Ir. ALFREDO MORETTI, ocorrido no dia 12 de 
dezembro às 18h50, na Comunidade Marista, em São José dos 
Pinhais - PR, acometido de broncopneumonia, acidente vascular 
encefálico e septicemia. O Ir. Alfredo tinha 100 anos de idade e 
80 anos de Vida Religiosa. 

O velório acontecerá na Residência Marista São José, no dia 13 de 
dezembro.  A missa de corpo presente será às 14h00, seguida do 
sepultamento no Cemitério Água Verde, em Curitiba.                     

       Curitiba, 13 de dezembro de 2019 

 

Nascido no município de Jaraguá do Sul, SC em 05 de setembro de 1919, era filho de Francisco 
Moretti e de Rosa Floriani Moretti. Entrou na casa de formação, em Curitiba, no ano de 1933. Fez 
seu noviciado em Mendes, RJ, e professou em 20 de dezembro de 1938. Os votos perpétuos foram 
emitidos também em Mendes, RJ, em 20 de dezembro de 1943.  
 

Exerceu suas atividades apostólicas, cf. abaixo relacionado: 

Período Comunidade/Cidade Tipo Comunidade Função 

01/01/1935 a 31/12/1960 Noviciado Marista Mendes, RJ Casa de Formação 
Várias 
atividades 

01/01/1961 a 31/12/1968 
Juvenato São José de  
Brodówski, SP 

Casa de Formação Diretor 

01/01/1969 a 31/12/1970 
Ginásio Estadual Santo  
Agostinho, Lábrea, AM 

Missionária Professor 

01/01/1971 a 31/12/1972 
Juvenato São José de  
Brodówski, SP 

Casa de Formação Professor 

01/01/1973 a 31/12/1974 
Juvenato Marcelino 
Champagnat, Ponta Grossa, PR 

Casa de Formação Diretor 

01/01/1975 a 31/12/1996 Centro Social Pau D’Alho Obra Social Diretor 

01/01/1997 a 31/12/2002 
Centro Social Papa João XXIII 
Maringá, PR 

Obra Social Orientador 

01/01/2003 a 31/12/2008 
Centro Social Marista Ir. Beno 
Tomasoni 

Obra Social Vice-Diretor 

01/01/2009 a 31/12/2013 Residência Marista de Maringá Residência  

01/01/2014 a 12/12/2019 
Residência Marista São José,  

São José dos Pinhais, PR 
Repouso  
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Para o saudoso +Ir. Alfredo, chegar aos CEM ANOS e um pouco mais não significou somente 
caminhar com a história ou atravessar o tempo. Ele experimentou o mistério de Deus e não mais 
perguntava: foi simplesmente habitando e peregrinando pela vida, vivendo em Deus e Deus nele, 
por uma simplicidade de vida pautada pela alegria, humildade, desprendimento, docilidade, 
paciência, disponibilidade e dedicação aos outros. 

 

Soube ser feliz em toda a sua existência, experimentando em si a máxima de Einstein de que 
“só há duas maneiras de viver a vida: a primeira é vivê-la como se os milagres não existissem; a 
segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre”. A sua fé não necessitava da muleta dos milagres 
para se sustentar. Para ele, o verdadeiro milagre de Deus é a presença de Jesus entre nós: presença 
nada espetacular (nasce numa estrebaria e morre assassinado na cruz). 

 

A sua fé vivenciada na espiritualidade do presépio sempre expressou Deus como Aquele que 
está mais íntimo a nós do que nós a nós mesmos: para ele Deus está no coração de todas as coisas 
e todas no coração de Deus. Por isso, viveu uma fé-bilhete de loteria adquirida na expectativa de 
ser sorteado. E... foi: chegou aos 100 ANOS bem vividos e em nada mudou sua atitude: ficou à espera 
do Emanuel-Deus Conosco que veio buscá-lo no Advento de 2019 para passar o Natal na Epifania 
da Eternidade Feliz, do Cristo Ressuscitado e Glorioso. 

 

A vida humana é, sem dúvida, o maior de todos os milagres. Somos agradecidos pelo dom 
da vida do +Ir. Alfredo e por ter sido a encarnação entre nós do Irmão, simplesmente irmão: 
“Irmãozinho de Maria” do coração de São Marcelino Champagnat. 

 

Durma em paz, querido +Ir. Alfredo, nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. 

 

 

 

 

 

 

 
A Sagrada Escritura fala que a 70 anos vai a nossa vida; fato notável quando chega aos 80! 

As rosas, a rigor, vivem um dia porque realizam o destino da graça e da beleza que vêm trazer à 
terra. O que dizer, então, daquele que chegou aos 100 ANOS ?!  – O lema do Ir. Alfredo, 
seguramente, foi: “Não tenho idade; tenho vida!” Obrigado, ALFREDO, por ter conservado acesa a 
chama da vida, pois quem mantém entusiasmo pelo que se é e pelo que faz, tem mil razões para 
viver. Obrigado pelos aprendizados: "Os anos enrugam a pele, mas a falta de alegria, de entusiasmo 
enruga a alma". “Cada um tem a idade do seu coração”. “Assim como o jeans, a idade nos torna 
mais flexíveis e maleáveis”. “Os jovens buscam a felicidade na novidade; os velhos a renovam nos 
hábitos e rotinas”. “Envelhecer é passar da paixão à compaixão”. “Quem não tem o espírito da sua 
idade, da sua idade tem todo o infortúnio.” “Precisamos sempre fazer as pazes com o passado, assim 
ele não atrapalha o presente e não obscurece o futuro”. Eis as lições de vida que nos deixa o Ir. 
Alfredo. 
 


