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PE. CESAR BIANCO (1913 -1995) 
82 anos 

 

 

Cesare nasceu em Concordia Sagittaria (região do Friuli-Venezia Giulia), aos 
12 de novembro de 1913. Entrou em Verona aos 07 de setembro de 1925. Fez a 
primeira profissão aos 06.09.1931 e a perpétua aos 13.11.1934. 
Chegou ao Brasil aos 06.11.1931, e foi ordenado sacerdote em Campinas - SP aos 
07 de novembro de 1937. 

Exerceu o ministério em Rio Claro - SP, Campinas - SP, Ribeirão Preto - SP, 
Palmeira - PR, São Paulo - SP (Moóca). Foi formador, mestre de noviços, pároco e 
missionário rural. 

Religioso exemplar, procurou imitar o Fundador na devoção e na espiritualidade 
da Cruz. Era fiel observante das regras, de piedade profunda e sempre disponível ao 
povo de Deus. 

Sabia transmitir às pessoas que dele se aproximavam a espiritualidade de Pe. 
Gaspar. Uma das suas maiores alegrias foi a participação na canonização de São 
Gaspar. Tinha devoção toda especial à Santíssima Virgem. Estava sempre com o 
terço nas mãos. 

Na vida sacerdotal mostrou grande ardor apostólico na pregação da Palavra, 
na celebração da Eucaristia e no confessionário. Como missionário percorreu 
numerosas comunidades rurais com grande alegria e jamais demonstrou cansaço. 
Sua palavra era fácil, simples, como o povo gostava. Estava sempre alegre e 
sorridente. Sabia transmitir o entusiasmo de que seu coração estava repleto. 

Adoentado, nunca deixou de fazer o que ainda podia. Os dois últimos anos de 
sua vida foram cheios de sofrimentos por causa da diabete e de uma artrose que não 
lhe permitia mais caminhar. Foi obrigado a permanecer no quarto renunciando ao 
confessionário e à direção espiritual, ministérios que tanto prezou na vida sacerdotal. 

Faleceu aos 07 de novembro de 1995, em São Paulo, Moóca, onde viveu os 
últimos 15 anos. Destes, sessenta, viveu no Brasil que considerava sua pátria. 

Foi enterrado em Campinas, no jazigo da Congregação. 
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