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PE. PAULO CAMPO DALL'ORTO (1915-1993) 

78 anos  
 

 
 

Faleceu em São Caetano do Sul, no dia 8 de setembro de 1993. vitimado por 
um ataque cardíaco, enquanto dormia. Seu corpo foi velado em São Caetano do Sul, 
na paróquia Sagrada Família, dos Estigmatinos, e sepultado no jazigo perpétuo dos 
mesmos em Campinas. Estiveram presentes ao sepultamento vários confrades, 
parentes e amigos de São Caetano e de Campinas. Pe. Paulo, o 9° dos 12 filhos de 
Ângelo Dall'Orto e Cândida Rosolém, nasceu em Cordeirópolis (antigo Cordeiros) 
aos 21 de janeiro de 1915. Aos 06.04.1926 entrou para o seminário de Rio Claro. 

Iniciou o noviciado aos 14.09.1932, professou aos 15.09.1933 e foi ordenado 
sacerdote em Ribeirão Preto aos 15 de agosto de 1939. É interessante lembrar que 
foi batizado por um estigmatino pioneiro no Brasil, Pe. Henrique Adami, que atendia 
Cordeiros aos domingos. Exerceu seu ministério sacerdotal como vigário paroquial. 
pároco, professor, formador e mestre dos noviços em Rio Claro, Uberaba, Barretos, 
São Paulo-Mooca, Campinas e São Caetano do Sul. Como ele mesmo dizia, sofria 
de "tijolite", mexendo com construções e reformas em todos os lugares por onde 
passou. Porém. como disse alguém: "podemos chamá-lo de padre construtor, sim. 
mas construtor principalmente de almas e renovador de espíritos". Não foram 
somente construções de prédios, mas também obras sociais, corno em Barretos. Ai 
construiu o salão paroquial, a casa paroquial, o Educandário de meninas, e o 
sindicato rural. Construiu a casa paroquial da Moóca. Em São Caetano do Sul 
reformou a igreja, retocou as pinturas do interior e terminou o edifício de 5 andares 
que abriga a casa paroquial, salas para catequese e movimentos e 2 salões de festa. 
Na Chácara do Vovô. Campinas, construiu a capela dos Sagrados Estigmas na 
comemoração dos seus 25 anos de sacerdócio em 1964. Nasceu de urna família 
humilde mas cheia de fé. Seu pai compreendendo o valor da instrução e da fé, 
construiu, às próprias expensas, uma escola rural e erigiu uma capela dedicada a 
Nossa Senhora do Rosário, onde Pe. Paulo celebrou a sua primeira missa. Era de 
caráter sensível e sempre preocupado com suas obrigações e tentava manter tudo o 
que era tradicional. Sofreu muito com a reforma do Vaticano II. Essa sua delicadeza 
de consciência o fazia sofrer muito e levava também os outros a se preocuparem 
com ele. Corno consequência sofreu um violento enfarte em 1988. Foi operado do 
coração, recuperou-se e continuou trabalhando até o fim da vida. Muito devoto do 
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fundador, procurou sempre incentivar o conhecimento de sua vida e de seu espírito. 
Trabalhava ultimamente na formação dos "Colaboradores Leigos Estigmatinos" em 
São Caetano do Sul. Devoto de Maria, renovou sua consagração a ela, conforme 
São Luiz G. de Montfort, em agosto de 1933 e faleceu exatamente no dia da 
Natividade de Nossa Senhora. Pelos escritos que deixou sobre sua mesa e suas 
últimas palavras no seu diário espiritual sentia que a morte estava próxima. Por isso 
os escritos eram verdadeiros pedidos de misericórdia a Deus e preparação para a 
última viagem. Gostaria de encerrar esta breve necrologia com o que alguém disse 
a ele: "Pe. Paulo mantém ao longo de sua vida urna fidelidade empar à mensagem 
de Deus. Nestes seus 50 anos de vida sacerdotal continua sendo um mérito 
incentivador da grande vocação do serviço a Deus e aos homens". 
 


