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PE. FELISBERTO CAMPAGNER (1914-1999) 
85 anos 

 
 
Nasceu em Jundiaí - SP aos 19 de maio de 1914. Ingressou em Rio Claro com 

12 anos. Noviço em 15.09.1930, fez a primeira profissão aos 16.09.1931 e a perpétua 
aos 19.11.1935. Foi ordenado sacerdote aos 5 de dezembro de 1937, em Campinas 
- SP. 

Como formador e professor morou em Rio Claro - SP de 1938 a 1940 com os 
aspirantes; depois em Ribeirão Preto - SP, a partir de 1941, com os professos. Em 
1947 foi transferido a Campinas por ser conselheiro provincial. De 1951 a 1958 
exerceu o ministério no Rio de Janeiro, paróquia de Santa Cruz. Anteriormente 
estivera em Morrinhos - GO. 

Permaneceu em Casa Branca (Santuário Nossa Senhora do Desterro) de 1967 
a 1990, como formador e diretor de rádio. De 1991 a 1994 dedicou-se à causa da 
canonização de Pe. Luís Maria Fernandes, fundador do Instituto das Servas de Jesus 
Sacerdote. Já com oitenta anos exerceu o ministério na paróquia estigmatina de 
Itararé com grande entusiasmo. Nos últimos meses de vida retirou-se à Chácara do 
Vovô, em Campinas, por causa do enfraquecimento das forças físicas. 

Caráter frio e inflexível à primeira vista. Debaixo de uma natural discrição se 
aninhavam notáveis qualidades. Era versado em música teórica e prática. Tocava 
piano e órgão. Foi regente de coral nos seminários e paróquias. As canções e hinos 
que compôs mostram o sinal de seu caráter: apresentam simplicidade, rigidez e 
exatidão. 

Pregava com profundidade de conteúdo. Sucinto na exposição dos 
pensamentos, tinha a virtude de transmitir aos ouvintes idéias claras. 

Quando formador fez uma inovação no processo formativo. Passou do sistema 
de falar e fazer tudo a um modo de forçar o crescimento pessoal do educando a quem 
incutia a necessidade de ter idéias próprias. 

Escreveu uma vida de São Gaspar ("Um cristão cem por cento"). 
De compleição franzina e de saúde delicada, cuidava-se de modo impecável 

com dietas e regimes. Faleceu em Campinas aos 7 de setembro de 1999, atingido 
por parada cárdio-respiratória. Está sepultado no cemitério de Jundiaí- SP, no túmulo 
da família. 
 


