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IR. MANOEL MORAES SOBRINHO (1924-2015) 

91 anos 

 
  

Nasceu em São Tomé-RN, aos 16 de abril de 1924, filho de José e Antônia Moraes. 
 Ingressou em Casa Branca-SP, aos 14 de outubro de 1961. Aí foi recebido 
como Postulante aos 09 de junho de 1963. Iniciou o Noviciado aos 08 de dezembro 
de 1963, em Campinas-SP, e emitiu a 1ª Profissão dos votos aos 09 de dezembro 
de 1964, também em Campinas. Sua Profissão Perpétua aconteceu aos 03 de 
fevereiro de 1974, em Santa Cruz (Rio de Janeiro), como Irmão Religioso. 
 Trabalhou em Casa Branca de 1965 a 1972 e novamente de 1979 a 1985; em 
Santa Cruz (Rio de Janeiro), de 1973 a 1976; na Fazenda Santana (Corumbataí-SP), 
1977-1978; em Campinas (Chácara do Vovô), de 1985 a 2015. No dia 01 de março 
de 2015 veio a falecer, após um final de vida completamente cego. 
 Sua vida muito se parece com um romance: de compleição franzina, na casa 
paterna ajudava na roça; quando, porém a seca invadiu o sertão, ele e seus irmãos 
saíram de lá em busca de trabalho; empregou-se numa salina: ela ficava separada 
do continente e uma barca levava aos salineiros a comida; mas, às vezes, atrasava 
ou não conseguia chegar. Ele resolveu, então, viajar para o sul, indo parar numa 
cidade vizinha à Ituiutaba-MG. Também aí trabalhou na roça; mas, com muita fé e 
empenho, acabou por ser líder dos colonos: líder civil e cristão. Acontece que esta 
localidade era assistida espiritualmente pelos estigmatinos de Ituiutaba e, num belo 
domingo, Manoel, depois da Missa, encontrou-se com o Irmão Pedro Bianconi: foi a 
gota d’água. Após uma conversa demorada entre ambos, ficou decidido que Irmão 
Pedro levaria Manoel para Casa Branca, onde havia uma Casa de Formação para 
candidatos a Irmão Religioso Estigmatino: Manoel (“Seu Nezinho”, como era 
chamado), chegou, foi bem acolhido, gostou e acabou se tornando um Irmão 
consagrado. E mais: deixou de “girar o mundo”, para ser, viver e morrer como “Seu 
Nezinho religioso estigmatino”.    
 Quem com ele conviveu ou conheceu sabe que foi sempre um dedicado e 
exemplar religioso em sua simplicidade, procurando desempenhar suas tarefas com 
muito zelo: trabalhos manuais e sacristão, no silêncio e como ótimo confrade. Além 
disso, foi muito devoto de Nossa Senhora, pois, até o final da vida, jamais deixou de 
rezar o Terço. 
 E, hoje, na Casa do Pai, está recebendo o prêmio pelo muito que fez. RIP. 


