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PE. MÁRIO JOSÉ FILHO (1955 – 2011) 

56 anos 

 

 
 
 

Pe. Mário José Filho, nasceu na Mooca (São Paulo-Capital), aos 02 de maio 
de 1955, filho de Mário José e Alice Augusta José. Entrou na Congregação aos 10 
de dezembro de 1972, em Ribeirão Preto. Fez o Noviciado aos 23 de janeiro de 1985, 
em Campinas; a Primeira Profissão aos 23 de janeiro de 1986 e a Profissão Perpétua 
aos 23 de outubro de 1988, ambas em Campinas. Foi ordenado sacerdote aos 28 de 
janeiro de 1989 na Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho (Moóca: São Paulo-
Capital). Faleceu aos 13 de outubro de 2011, em Ribeirão Preto/SP. 

Exerceu seu ministério sacerdotal em Curitiba/PR (1989), Ribeirão Preto (1990-
2000) - (2010-2011), Fazenda Santana-Corumbataí/SP (2001-2009). 

 Do alto de seu 01 metro e 82cms, Pe. Mário esbanjava tranqüilidade e atraía 
muitos amigos, por causa de seu temperamento sempre jovial. Apreciava suas 
amizades tanto quando estava em companhia de seus confrades, como quando junto 
com pessoas de seu círculo de amigos.  

Trabalhava sempre intensamente, quer no âmbito da Faculdade 
(UNESP/Franca/SP), quer nos afazeres da Província Santa Cruz. Pouco dado a 
exercícios físicos, deleitava-se mais no volante de seu carro para como dizia ele, 
"agilizar seus compromissos". 

 Como religioso estigmatino, especialmente quando exerceu o cargo de 
Ecônomo Provincial, esmerava-se para dar atendimento e solução aos múltiplos 
problemas dos confrades: saúde, familiares, estudos, etc.).  

Deixou marca indelével entre os jovens, por causa de sua jovialidade e 
interesse, a fim de que eles pudessem encontrar um sentido preciso e claro na vida. 

Foi professor na UNESP, em Franca/SP, e professor de Teologia Moral no 
"Instituto de Teologia Dom Miele", em Ribeirão Preto. Publicou quatro teses e 
recebeu vários títulos.  

Faleceu aos 56 anos de idade, quando estava procurando se livrar de uma 
insidiosa diabete, aliada a uma série de outros desgastes de saúde. 

 No dia 13 de outubro, às 16hs houve Missa de corpo presente, na Matriz Nossa 
Senhora de Fátima, em Ribeirão Preto, onde, Dom Jose Geraldo Oliveira do Valle, 
bispo emérito de Guaxupé/MG, representando o Arcebispo de Ribeirão Preto, Dom 
Joviano de Lima Júnior, acolheu a todos os presentes, e, em seguida, presidida pelo 
Superior Provincial, da Província Santa Cruz, Pe. Aparecido Neres Santana, e 
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concelebrada 35 sacerdotes entre estigmatinos, diocesanos e religiosos de outras 
Congregações. Presentes também Diáconos e seminaristas diocesanos e nossos 
estudantes estigmatinos, além de uma multidão de paroquianos ao lado da irmã e de 
amigos de Pe. Mario. 

 Após a Missa, o corpo foi levado para a Moóca (São Paulo-Capital) e velado 
na Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho. No dia 14 de outubro, às 10hs, houve 
Missa de corpo presente na  Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho, presidida por 
Dom João Carlos Seneme bispo auxiliar de Curitiba/PR. Presentes: a mãe de Pe. 
Mário, familiares, confrades estigmatinos e um bom grupo de paroquianos, num clima 
de muita espiritualidade e comoção.  
Após a Missa, o Superior Provincial, da Província Santa Cruz, Aparecido, fez a 
encomendação do corpo, seguindo-se o sepultamento no Cemitério da "Quarta-
Parada" (Moóca), em jazigo da familia de Pe. Mário. Rezemos pelo seu eterno 
descanso. 


