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Estimados irmãos,
Tenho o sentimento de comunicar-lhes que no dia 05 de dezembro de
2017 faleceu na Clínica Imaculada, Granada, Espanha, o R. P. Fr. ESTEBAN
ELADIO SAN MARTÍN LANDA, aos 89 anos de idade e 73 de vida religiosa, a causa
de uma parada cardiorrespiratória não traumática. Tinha recebido os santos
sacramentos.
Fr. Esteban nasceu o 07 de maio de 1928 em Ancín, Navarra, Espanha. Seus pais
foram (†) Pedro San Martín e (†) Margarita Landa.
Fr. Esteban ingressou no Colégio Apostólico Santa Rita, de San SebastiánGuipúzcua, Espanha, em 1939, para cursar seus estudos secundários. Em 1943 realizou
o noviciado no Convento Nossa Senhora do Bom Conselho de Monachil- Granada,
onde emitiu sua profissão simples o dia 09 de outubro de 1944. No mesmo convento
cursou a filosofia e a teologia e emitiu sua profissão solene o dia 08 de maio de 1949.
Recebeu o diaconato o dia 29 de junho de 1950 em Monachil e o dia 15 de outubro de
1950 foi ordenado sacerdote em San Sebastián por Mons. Francisco Javier Ochoa OAR.
Entre os anos 1950 e 1951 foi destinado à comunidade de San Sebastián como
professor. No ano 1951 ao Colégio Internacional San Ildefonso de Roma como
estudante, conseguindo o mestrado em Teologia Dogmática pela Universidade
Gregoriana em 1954. No ano 1954 a 1966 fui transferido ao Convento de Monachil
como vice-prior, prefeito de espírito, professor e regente de estudos. Sua especialidade
era a Mariologia. No ano 1966 foi nomeado Conselheiro Geral e prior do Colégio
Internacional San Ildefonso de Roma até o ano 1970. Nesse ano regressou a Monachil
como vice-prior e professor até 1974. Entre os anos 1974 e 1975 residiu na comunidade
de Hospitalicos - Granada, preparando sua tese doutoral que defendeu em 1975. Entre
os anos 1975 e 1976 foi prior do Convento de Monachil. Entre 1976 e 1978 residiu
novamente na comunidade de Hospitalicos. Em 1978 regressou a Monachil como
professor até 1995. Nos anos 1995 e 1996 residiu na Paróquia Santa Mônica, de Madri.
No ano 1996 foi destinado ao Convento de Monachil, donde residiu até sua morte.
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Fr. Esteban era um religioso culto, preocupado por sua atualização teológica.
Várias gerações de religiosos têm recebido suas aulas de mariologia, entre outras
disciplinas. Sua ciência a fez vida ao cultivar uma íntima devoção à Virgem Maria,
especialmente sob a avocação da Imaculada Conceição. Desde o Convento de Monachil
exercia seu ministério sacerdotal entre os povos vizinhos. Muitas pessoas procuravam a
direção espiritual, confissão e sábios conselhos que nasciam de sua intimidade com o
Senhor. Sempre mostrou uma delicada obediência com seus superiores e realizava com
muita responsabilidade as funções comunitárias que lhe encomendavam.
Seu funeral se realizou na igreja do Convento de Monachil no dia 06 de
dezembro. Estiveram presentes o Prior Geral e os membros da Comissão de União das
Províncias que nesses dias se encontravam reunidos. Também estiveram presentes
numerosos frades das comunidades de Granada, sacerdotes do Bairro de Monachil e
familiares. A igreja ficou lotada de fieis que quiseram lhe expressar seu carinho e sua
afetuosa lembrança por tanto bem que fez na vida deles.
Seus restos mortais descansam no Cemitério de Cájar, Granada.
Que o Senhor receba em seu seio a Fr. Esteban e conceda-lhe gozar da paz sem
ocaso. Oremos por seu eterno descanso e ofereçamos por ele os sufrágios que marcam
nossas Constituições.
Monachil, 08 de dezembro de 2017.
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