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DOM JOSÉ LAMBERT (1929-2007) 
Terceiro Bispo Biocesano e o Primeiro Arcebispo de Sorocaba. 

78 anos 
 

 
 
Nasceu em Igarapava-SP, aos 15 de  março de 1929, de José e Palmira. Entrou 

no Aspirantado de Rio Claro aos 26 de fevereiro de 1941. Fez a profissão perpétua 
aos 15 de março de 1950 e foi ordenado em Ribeirão Preto-SP aos 10 de janeiro de 
1954. 

Exerceu seu ministério sacerdotal em Ribeirão Preto-SP (1955-60); Campinas 
–SP (1961); Rio Claro –SP (1962-63); Casa Branca-SP (1964); São Caetano do Sul- 
SP (1965) e Brasília –DF (1966/1968). Foi superior provincial da Província Santa 
Cruz de 1969 a 1974. Foi o primeiro superior provincial eleito por um capítulo. Antes 
os superiores eram escolhidos por Roma. 

Foi eleito bispo de Itapeva-SP aos 19 de março de 1975, diocese que pastoreou 
até 1980, quando foi designado bispo coadjutor de Sorocaba-SP e depois titular. Em 
1992 a diocese tornou-se arquidiocese e ele foi o primeiro arcebispo. Sua renúncia 
da arquidiocese foi aceita pelo Papa João Paulo II em 2005. 

D. José era altivo, meio carrancudo, quando sério, mas agradável no trato com 
os sacerdotes e leigos. Foi sempre muito ordenado no seu modo de ser e nos seus 
trabalhos. 

Amava muito a Congregação. “Feito bispo, mensalmente aparecia em 
Campinas para confessar-se a um padre estigmatino, passar um tempinho com os 
antigos confrades e saber notícias da Congregação”. 

Gostava muito de uma pescaria e de uma caçada. Mesmo depois de bispo, 
todo ano tirava um tempo para chegar até os rios de Mato Grosso. Gostava de 
futebol. De jogar e de torcer. 

Teve sempre boa saúde. E a usou muito bem no seu episcopado. visitando 
frequentamente as paróquias, e administrando ele mesmo o sacramento do crisma. 
Era comum, quando recebia um convite para alguma coisa, ouvir dele a resposta: tal 
dia não posso, tenho crisma em duas cidades. 

Era benquisto nas duas dioceses onde trabalhou. Por onde passava deixava 
fama de bom pregador. Era muito interressado pelo ensino na sua arquidiocese e até 
criou a Universidade de Sorocaba. 



Necrológio Estigmatino – Província Santa Cruz 

 

 

Dia 25 de fevereiro, após a missa, sentiu-se mal. Foi levado à Santa Casa e de 
lá para a UTI de Sorocaba. Era um enfarte do miocárdio, que levou à morte às 16:30, 
no dia 26 de fevereiro de 2007. Seu corpo que foi velado por seus antigos diocesanos 
foi sepultado na catedral, ao lado dos seus dois antecessores. 
 


