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PE. DONALD J. TONER (1932-2005) 
73 anos 

 

 

 

Donald nasceu em Arlington - MA, aos 04 de abril de 1932. Entrou como 
aspirante em Wellesley - MA, em setembro de 1952. Fez a primeira profissão em 22 
de junho de 1956 e a perpétua aos 06 de junho de 1959. Foi ordenado sacerdote aos 
9 de julho de 1962 em Washington - DC. 

Exerceu o ministérios em Sault Ste. Marie, Canada, como animador vocacional. 
Em outubro de 1965 veio ao Brasil para trabalhar na cidade de Palmeira - PR (1966). 
Exerceu o ministério em Curitiba - PR (1969-70-81 e 85), Rio Claro - SP (1981-86), 
Santo Antônio do Sudoeste - PR (1984); Praia Grande - SP (1987-88); Itararé - 
SP(1989); Casa Branca - SP (1990-93), Barretos - SP (1995-99, 2000-01). 

Em 2002, aos 24 de março, voltou aos Estados Unidos. Não se adaptou e 
retornou em 2004. Em agosto partiu definitivamente para os EUA. 
Tranquilo, zeloso, sempre disposto para o trabalho apostólico. Atendia bem as 
pessoas e tinha facilidade em fazer amizades. Depois de sua volta para os EUA, era 
ainda muito comum que os leigos procurassem saber notícias dele. 

Nunca projetou ou realizou grandes obras. Todavia, foi sempre fiel e 
desempenhou bem o que dele era pedido no ministério, em qualquer lugar estivesse 
trabalhando. 

Em Barretos-SP, sua última comunidade no Brasil, começou a sentir problemas 
de saúde que foram aumentando cada vez mais. Nos Estados Unidos, apesar do 
tratamento e dos cuidados médicos, sua enfermidade continuou com altos e baixos; 
finalmente aos 29 de dezembro de 2005 faleceu em Concord - MA. 

Seu corpo foi velado na Capela do Centro de Retiros “Espousal Center”, em 
Whaltam - MA no dia 03 de janeiro de 2006. A missa fúnebre foi celebrada no mesmo 
dia, no cemitério Sagrado Coração de Jesus em Milford - MA. 
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