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PE. ANTÔNIO GERALDO BASSI (1931-2008) 

76 anos 

 

 

 

Faleceu na manhã do dia 9 de julho de 2008, no Hospital Santa Edwiges de 
Campinas-SP, Pe. Antônio Geraldo Bassi, da Província Santa Cruz. 
Nasceu em Casa Branca-SP aos 8 de novembro de 1931. Entrou como aspirante ao 
sacerdócio e à vida religiosa em 1945, na cidade de Rio Claro-SP. Fez a profissão 
perpétua aos 9 de dezembro de 1957. Foi ordenado sacerdote em Casa Branca no 
dia 8 de dezembro de 1960. 

Nos seis primeiros anos, como padre, trabalhou na formação em Ituiutaba-MG 
e Ribeirão Preto-SP. Foi vigário paroquial em Ituverava nos anos 1966-1970. Daí em 
diante exerceu o ministério sempre como pároco em Barretos-SP (1971-1979), na 
Paróquia Santa Cruz do Rio de Janeiro-RJ (1980-1981), em Marília-SP (1982 e 1986-
1990), na paróquia Nossa Senhora da Consolação de Campinas-SP (1983-1985), na 
Paróquia Santa Cruz de Rio Claro-SP (1991-1994), na Paróquia São Benedito de 
Campinas (1998-2007); antes foi vigário paroquial nesta paróquia de 1994 a 1997. 

Em 2008 foi transferido para a cidade de Barretos e já apresentava um quadro 
clínico bastante precário com relação à saúde. Foi várias vezes internado no hospital 
da cidade e uma semana antes de seu falecimento foi transportado para o Hospital 
Santa Edwiges de Campinas, onde ficou internado na UTI. 

Em âmbito de Província Pe. Geraldo exerceu o cargo de Vigário Provincial de 
1982 a 1985 e de Ecônomo Provincial de 1994 a 2000. 

Pe. Geraldo, como era chamado pela maioria dos paroquianos, além da 
dedicação pastoral, distinguia-se por sua atenção aos confrades e leigos, tanto no 
acolhimento e hospitalidade como na conversação. 

No dia de sua morte celebrou-se missa de corpo presente, à tarde, na Igreja 
São Benedito em Campinas com a presença de muitos sacerdotes e fiéis. Logo a 
seguir procedeu-se ao sepultamento no cemitério da Saudade, na mesma cidade. 
Deus o acolha em sua misericórdia e amor. 
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