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PE. MARIO JACOB CHUDZIK (1918 -1999) 

81 anos 

 

 

Mário nasceu aos 25.07.1918 em Detroit (USA) e veio para São Caetano - SP 

ainda criança. Entrou como aspirante em Rio Claro - SP aos 06.02.1930. Fez a 
primeira profissão aos 22.11.1938 e a perpétua aos 22.11.1942. Foi ordenado 
sacerdote em Aparecida do Norte - SP aos 22.07.1945. 

Exerceu seu ministério sempre em Ituiutaba - MG no Colégio São José e nas 
paróquias estigmatinas. Caráter fechado, retraído e acanhado. Humilde, não era seu 

feitio falar de si. Tinha a força e a saúde de leão. Era dedicado ao trabalho e devotado 
a seus ideais. Sua linguagem era polida e de poucas palavras. 

Quando criança não demonstrava inteligência elevada, mas as ciências 
experimentais a despertaram e tornaram-se o campo mais fértil de seu 
conhecimento. 

O colégio São José foi parte integrante de sua vida, tendo-o como professor, 
diretor e educador. Vibrava com tudo o que fazia a escola no estudo e esporte. 

Foi muito piedoso, exemplar na pontualidade, intransigente nos compromissos, 
cumpridos com perfeita fidelidade. 

Amou intensamente a missão de educador, à qual devotou a maior parte de 

sua existência. Quando não pode trabalhar mais na área educacional pelo aluguel do 
prédio do Colégio São José dedicou-se de alma e corpo à pastoral paroquial. O bispo 

de Ituiutaba - MG, ao visitá-lo no hospital testemunhou: "Pe. Mário levou uma vida 
consumida a serviço da Igreja e da doação perene ao Evangelho. Seus cabelos 

brancos são o sinal desta dedicação. A comunidade de São Francisco de Assis, 
pupila de seus olhos, acompanhou com carinho de filha o desenrolar da doença que 

o acometeu. Sofreu com ele e por ele. Ao conceder-lhe a unção dos enfermos, 
ungindo as mãos consagradas, eu pensei nos inúmeros cristãos por elas batizados, 

nas bênçãos conjugais, nas absolvições e nas sagradas comunhões por elas 
distribuídas". 

No dia 07 de outubro de 1999 partiu para a pátria celeste em Uberaba - MG, 
onde estava para tratar da saúde. 
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