Pe. Carlos Rogério Groh
(Dados para serem lidos na Missa Exequial – dia 12.12.08, às 15h, na Capela do Sagrado Coração de Jesus – Guarani
‐ Brusque)

• Nasceu em Brusque, dia 20 de outubro de 1971 – tinha, portanto, ao falecer,
pouco mais de 37 anos.
• São seus pais: o Sr. Vilmar e a Dna. Lucilia Groh.
• São seus irmãos: Odair José e Jonas.
• Entrou para o Seminário de Azambuja – Brusque, em 1986, onde cursou o 2°
grau.
• De 1989 a 1991, ainda em Brusque, fez o Curso de Filosofia na FEBE.
• De 1992 a 1995, em Florianópolis, fez o Curso de Teologia no ITESC.
• Foi ordenado Diácono dia 1° de maio de 1996, em Azambuja, tendo sido
ordenante Dom Vito Schlickmann.
• Foi ordenado presbítero – padre – dia 19 de outubro de 1996 – portanto, há
pouco mais de 12 anos; sua ordenação foi em Brusque, sendo ordenante Dom
Eusébio Oscar Scheid, então Arcebispo de Florianópolis.
• Nos anos de 1997 e 1998 foi Assistente dos Estudantes de Filosofia, em
Azambuja.
• Em 1999 foi nomeado Administrador Paroquial da Paróquia S. Vicente, em Itajaí.
• No ano 2000 foi Pároco na Paróquia da Ponte do Imaruim, em São José.
• Em 2003 foi estudar em Roma, onde ficou até o final de 2006, doutorando‐se em
Teologia Pastoral.
• Dia 12 de dezembro de 2006 – portanto, precisamente há 2 anos! – foi nomeado,
pelo Arcebispo Metropolitano, a pedido de Mons. Francisco Bianchini,
Orientador Espiritual do Movimento Emaús – cargo que exerceu até seu
falecimento.
• Dia 1° de janeiro de 2007, iniciou os trabalhos como Coordenador
Arquidiocesano de Pastoral, função que exerceu até seu falecimento. Neste
mesmo ano de 2007 começou a lecionar no ITESC, onde era responsável pelo
Departamento de Pastoral.
• Desde 2007 era também membro do Conselho Presbiteral de Pastoral e do
Colégio de Consultores.
•

Nos últimos cinco meses e meio, viveu intenso Calvário, vindo a falecer às
21h40min do dia 11 de dezembro de 2008 – Quinta‐feira da 2ª Semana do
Advento. Na primeira leitura deste dia, através do Profeta Isaías, o Senhor nos
lembrava: “Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: “Não
temas; eu te ajudarei” (Is 41,13).

