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PE. ÂNGELO DALARA (1917-2007) 

90 anos 

 

 

 

Ângelo, nascido em Piracicaba – SP aos 21 de abril de 1917, entrou como 
aspirante em Rio Claro - SP no ano de 1931. Emitiu a primeira profissão aos 
22.11.1936. Fez a profissão perpétua aos 22.11.1939 em Ribeirão Preto - SP. Foi 
ordenado na cidade de São Caetano - SP aos 9 de julho de 1944. 

Após a ordenação ficou responsável pela revista “Ecos Estigmatinos” e pela 
tipografia em Casa Branca - SP. Em São Caetano - SP (1946-1947) e Morrinhos - 
GO (1947-1951) exerceu o ministério como vigário coadjutor. Em Ituiutaba - MG 
(1951-1952) foi pároco e diretor de escola. Voltou a Morrinhos - GO em 1952 aí 
permanecendo como pároco ou vigário coadjutor até 1960. Exerceu a próxima 
missão na paróquia Santa Cruz do Rio de Janeiro - RJ como vigário coadjutor de 
1961 a 1964. A partir de 1965 foi designado como pároco em Ituverava - SP, onde 
permaneceu até 1971. Retornou posteriormente ao Rio de Janeiro - RJ (1972-1977). 

Reassumiu mais uma vez Ituverava - SP (1978-1988). Permaneceu em Praia 
Grande - SP de 1989 até 2006, onde inicialmente exerceu o sacerdócio como pároco 
e, em seguida, por motivo de saúde continuou como confrade pertencente à 
comunidade. 

De compleição sadia e forte nunca manifestou problemas de saúde. Estava 
pronto para todo tipo de trabalho pesado, para longas caminhadas, natação e prática 
do futebol. Falava com voz tão forte e retumbante que os confrades de fantasia fértil 
costumavam dizer: “o pensamento do Dalara faz barulho." 

Era muito zeloso no exercício do ministério, muito organizado e sério nos 
compromissos assumidos. Apesar de ríspido nas palavras era respeitado por seu 
ardor apostólico. Gostava de ler e escrevia muito bem. 
Por convicção foi sempre fidelíssimo a seus deveres como religioso e sacerdote. Foi 
um entusiasta do neo-catecumenato quando pároco em Ituverava. 

Em Praia Grande teve problemas no sistema circulatório, o que lhe reduziu as 
forças para as atividades sacerdotais, criando grande dificuldade para caminhar e, 
finalmente, para celebrar. Não se impressionou com a doença e conservou o ânimo 
sempre invariável. 
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Para tratamento de saúde e por não ter condições de se locomover na nova 
casa da comunidade de Praia Grande, transferiu-se para a Chácara do Vovô, em 
Campinas - SP. Seu estado de saúde piorou com o surgimento de novas doenças. 

No último ano de vida permaneceu acamado. 
Faleceu na manhã do domingo, 23 de setembro, com 90 anos de idade. Está 
sepultado em Campinas. 

 


