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DOM ANTÔNIO ALBERTO GUIMARÃES REZENDE  
(1926-2015) 

Bispo Emérito de Caetité-BA 
89 anos 

 

 
 

 Nasceu em Uberaba-MG, aos 03 de maio de 1926, filho de Romeu e Guiomar 
Guimarães Rezende. 
 Ingressou em nossa “Escola Apostólica Santa Cruz” (= Colégio Santa Cruz), na 
cidade de Rio Claro-SP, aos 16 de março de 1941. 
 Iniciou o Noviciado aos 08 de dezembro de 1945, em Ribeirão Preto-SP, e 
emitiu sua 1ª Profissão dos votos aos 09 de dezembro de 1946, também em Ribeirão 
Preto; sua Profissão Perpétua aconteceu aos 09 de dezembro de 1949, em Ribeirão 
Preto. 
 Ordenou-se Sacerdote aos 08 de dezembro de 1953, em Sertãozinho-SP, e, 
em seguida, licenciou-se em Filosofia e cursou Sociologia e Parapsicologia. 
 Exercitou atividades pastorais, especialmente missionárias, em uma centena 
de Paróquias nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Bahia. 
 Nomeado Conselheiro Provincial, da Província Santa Cruz, e Pároco, passou a 
residir na Paróquia Santa Cruz (Campinas-SP); mas, nesse meio tempo, foi 
transferido para Verona (Itália), onde exerceu o cargo de Mestre do Noviciado 
Interprovincial da Congregação Estigmatina. 
 Retornando ao Brasil, foi nomeado Bispo de Caetité-BA, e sagrado pelo Papa 
João Paulo II, em Roma, no dia 06 de janeiro de 1982. 
 A partir desta data, exerceu o ministério episcopal por 21 anos sob o slogan “Fé 
e Vida”, fundamentado nas palavras de Nossa Senhora: “Fazei tudo o que Ele disser” 
(Jo 2, 5); e, aos 08 de fevereiro de 2003, tornou-se Bispo Emérito. 
 Durante todos esses anos de sacerdócio e episcopado sempre sobressaiu pelo 
seu ardor missionário e por muitas iniciativas, tanto em nível espiritual (Adoração 
Eucarística , Pastoral Familiar e Vocacional, difusão da Palavra de Deus: rádio, 
imprensa, TV), como em nível social (ajuda aos pobres e agricultores, promoção da 
ecologia). 

Como estigmatino, foi sempre amante da vida de intensa oração, acolhida 
fraterna vibrante, sorriso inconfundível, espírito de sacrifício, despojamento de si, 
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amor acendrado à Congregação Estigmatina, liderança de quem enfrenta qualquer 
desafio. 

Após um período de alternadas enfermidades, veio a falecer serenamente em 
Uberaba no dia 13 de abril de 2015: voltou à Casa do Pai e deixou o exemplo de um 
“coração grande como o mundo”. RIP. 
 


