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PE. LEOPOLDO CAMARGO (1917-1984) 

66 anos 

 

 

Nasceu em Itapeva - SP aos 14 de dezembro de 1917. Entrou como aspirante 
em Rio Claro - SP aos 17. 02.1932. Iniciou o noviciado aos 21.11.1936. Fez a primeira 

profissão aos 22.11.1937 e a perpétua aos 07.02.1942. Foi ordenado sacerdote em 
São Caetano do Sul - SP aos 09 de julho de 1944. 

Exerceu o ministério em Rio Claro - SP (atendia Santa Gertrudes - SP), 
Ituiutaba - MG, Roma - RM, Ribeirão Preto - SP, Barretos - SP, Palmeira - PR, Marília 
- SP, Palmas - PR e Praia Grande - SP. 

Foi formador, professor, pároco, cooperador, conselheiro provincial e geral 
(Roma, 1965-1970) e primeiro Visitador Ordinário da Visitadoria de São José. 

Muito alegre e disposto. Tinha sempre uma risada pronta para ser disparada a 

qualquer momento. Amigo de todos. Companheiro alegre na comunidade. Sua 
simplicidade de caboclo (e era verdadeiramente um caboclo, inclusive na aparência 

física) o tornou sempre muito benquisto em todos os lugares. De uma disponibilidade 
impressionante. Prudente, sensato, responsável, piedoso, estudioso, sério nas 
atitudes, caridoso, compreensivo. Nas comunidades sabia aceitar para ser aceito.  

Amava a Congregação e sua família de sangue. Não possuía inteligência 

privilegiada, nem era um homem de vanguarda, mas todo seu trabalho foi profícuo, 
realizado com humildade e profundidade. Muito estudioso. 

Pe. Leopoldo soube viver o verdadeiro espírito estigmatino e bertoniano, 

através do estudo profundo da Palavra de Deus e através de uma inteira 
disponibilidade à vontade dos superiores. 

No dia 02 de outubro de 1984 quando iniciava uma palestra sobre a Bíblia numa 

reunião do Rotary, sentiu-se mal. Levado às pressas para a Santa Casa de Praia 
Grande faleceu às 22 horas por parada cardíaca. Na manhã seguinte foi transportado 

para Campinas - SP. Da igreja São Benedito foi conduzido ao cemitério da Saudade, 
onde está sepultado no jazigo da Província. 
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