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PE. JACOB STENICO (1919-1993) 
74 anos 

 

 

Nasceu em Piracicaba - SP (Bairro de Santa Olímpia) aos 20 de dezembro de 
1919. Entrou como aspirante em Rio Claro - SP aos 11.02.1931. Ordenou-se 
sacerdote em São Caetano do Sul - SP aos 09 de julho de 1944. 
Trabalhou em Ribeirão Preto - SP, Tupaciguara.- MG, Ituiutaba - MG, Rio Claro – SP. 

Foi excelente professor de português e filosofia. Lecionou ainda língua grega e 
outras disciplinas nos cursos de teologia, ginasial e colegial. Era claro e preciso nas 
explanações e de grande profundidade no conhecimento das matérias. Tinha o 
carisma de tornar simples os conceitos complexos. Recebeu a alcunha de "rabino", 
no sentido de que sabia explicar tudo. 

Extrovertido, barulhento, apreciador de cerveja e vinho, apresentava-se 
continuamente alegre e dinâmico. Nas festas caseiras gostava de cantar, 
preferencialmente as canções tirolesas. 

Foi muito piedoso e sério em suas orações. Suas missas eram maravilhosas, 
pois ao lado da pronúncia clara passava um conhecimento profundo de doutrina 
enriquecendo-a com fatos e histórias interessantes. Sabia transmitir com facilidade. 

Era pregador de homilia breve, substanciosa e compreensível. 
Em julho de 1966 em lamentável acidente quase perdeu a vida no mar. Com muita 
calma enfrentou as ondas e os rochedos até receber auxílio. Sua saúde ressentiu 
após o acidente. Um problema na perna o incomodou pelo resto da vida. 
A partir de 1977 passou a residir em Santa Olímpia, fazendo parte da comunidade 
de Rio Claro, onde comparecia toda quarta-feira. 

No dia 26 de novembro de 1993 sentiu fortes dores o dia todo e à noite foi 
levado ao hospital de Piracicaba - SP. Apesar do atendimento médico faleceu na 
madrugada do dia 27, de um ataque de pancreatite aguda. 

Não temia a morte. Na UTI, perto do fim, à pergunta se necessitava de algum 
auxílio espiritual, respondeu serenamente: "Estou preparado". Foi sepultado no 
jazigo da família em Piracicaba. 
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