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PE. EZIO GISLIMBERTI (1914-2000) 
86 anos 

 

 

 

Ezio nasceu no dia 11 janeiro de 1914 em Trento. Entrou no seminário aos 15 
de setembro de 1924. Fez a primeira profissão em Trento aos 16.09.1930. Emitiu a 
profissão perpétua em Rio Claro - SP aos 23 de janeiro de 1935. 

Veio para o Brasil aos 16 de novembro de 1934 a fim de terminar os estudos 
teológicos e adaptar-se à realidade do futuro campo de ação pastoral. Foi ordenado 
sacerdote aos 11 de julho de 1937 na cidade de Rio Claro. 

Imediatamente foi para a paróquia Sagrada Família, em São Caetano do Sul - 
SP. Tinha obra desafiadora a empreender: a construção da igreja. Organizou quase 
todas as paróquias da cidade, preparando a pedido do bispo igrejas e o que fosse 
necessário para o funcionamento das paróquias. Grande parte de seu trabalho foi 
consumido nesta cidade ou como coadjutor de Pe. Grigolli ou como pároco. 

Em 1942 foi transferido para Casa Branca - SP. Em 1945 foi nomeado pároco 
em São Caetano, onde permaneceu por 19 anos; para ele um tempo 
maravilhosamente belo, com projetos, iniciativas, sonhos, sempre levados a termo 
com tenacidade e entusiasmo. Criou a Congregação Mariana, as Filhas de Maria, a 
Cruzada Eucarística, os meninos da Legião de São Luiz, o catecismo da 
perseverança, o Apostolado da Oração e a Liga Católica que congregava mais de 
200 homens. Construiu o prédio do Instituto de Ensino Sagrada Família. 

Posteriormente foi-lhe pedido para ir à região litorânea do estado de São Paulo, 
na Cidade Ocian. Ali exerceu o ministério por 25 anos. 

Em 1991 voltou a São Caetano do Sul - SP para os últimos anos de vida, 
trabalhando mesmo assim com a disposição que lhe era possível. 

Atropelado por um ônibus, faleceu no hospital São Caetano aos 9 de setembro 
de 2000. 
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