
 

PADRE SEBASTIÃO MARSON-CSS 

1931-2021: 90 anos 

 
 Padre Sebastião nasceu na cidade de Casa Branca-SP, no dia 31 de 

julho de 1931, filho de Guilherme Marson e Isaura Marson, e, com 15 anos 

de idade, ingressou em nossa Casa de Formação em Rio Claro-SP. Na cidade 

de Ribeirão Preto, em 1952 foi admitido ao Noviciado e em 1953, emitiu a 

Primeira Profissão dos Votos como Irmão Coadjutor. Em 1959, na cidade de 

Casa Branca, emitiu a Profissão Perpétua e, a partir daí, esteve em Ribeirão 

Preto-SP no ano de 1959 até 1961; em Palmeira-PR no ano de 1961 até 1971; 

em Campinas nos anos de 1972 até 1976.  

Optando obter o ministério sacerdotal, realizou um curso intensivo de 

Filosofia e Teologia e no ano de 1976, na Matriz Nossa Senhora da 

Consolação, em Campinas, recebeu o Diaconato. Em seguida, aos 26 de 

fevereiro de 1977, foi ordenado sacerdote na Matriz Santo Antonio, em Praia 

Grande-SP. 

Padre Marson, de caráter disponível, irrequieto e exigente ao mesmo 

tempo, prezou sempre o apostolado de formação de Coroinhas e também 

uma vivência alegre em comunidade com os seus confrades estigmatinos. 

Com esse espírito característico ele também exerceu seu ministério 

sacerdotal em Palmeira-PR no ano de 1977-1978, onde exerceu o cargo de 

Orientador de uma Casa de Acolhida para nossos estudantes; em Itararé-SP 

de 1979-1978; em Casa Branca de 1982-1983; em Joaíma-MG em 1984; em 

Itararé de 1985-1988; em Santo Antonio do Sudoeste 1989-1993; em Praia 

Grande em 1994; em Campinas em 1999; em Guarapuava-PR em 2001; em 

Praia Grande em 2002; na Mooca em 2005; em Barretos em 2008; em 

Guarapuava-PR em 2011 e em Campinas em 2012. 

Ultimamente residindo na Chácara do Vovô, em Campinas, estava em 

período de tratamento de saúde, mas, no dia 04 de novembro de 2021, sofreu 

um AVC, sendo hospitalizado e no dia 09 de novembro de 2021 às 12h, 

vítima de uma parada cardíaca fulminante, foi chamado à Casa do Pai. 

Velado na Chácara do Vovô, em Campinas, foi sepultado, no dia 10 

de novembro de 2021, em Casa Branca. Deus o recompense eternamente!  
 


