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IR. PEDRO BIANCONI (1913-1972) 
69 anos 

 

Nasceu em Rio Claro - SP aos 29.06.1912. Entrou em Rio Claro aos 
18.01.1932. Iniciou o noviciado aos 14.09.1932 e professou aos 1.5.09.1933. Fez a 
profissão perpétua aos 15.09.1939 em Rio Claro - SP. 

Antes de entrar para a Congregação frequentava a Congregação Mariana da 
paróquia de Santa Cruz, onde era catequista na zona rural. Entrou nos tempos 
difíceis em que o trabalho era intenso e poucos os irmãos. Foi sacristão, catequista, 
cozinheiro, porteiro, sapateiro, administrador da Fazenda Santana, responsável 
pelos irmãos no Santuário do Desterro, em Casa Branca - SP. 

Adaptou-se com simplicidade às frequentes mudanças de casa, quase todos 
os anos. Sempre sereno, calmo, sorridente.Trabalhou em Rio Claro - SP, Uberaba - 
MG, Casa Branca - SP, Santa Cruz. das Palmeiras - SP , Ituiutaba - MG e Campinas 
- SP.Gostava da juventude e por onde passou foi sempre muito querido por ela. 
Desenvolvia também grande trabalho com as pessoas simples, visitando, ajudando, 
consolando, principalmente depois que ficou Ministro Extraordinário da Eucaristia. 
Basta lembrar que em Campinas, seu último campo de trabalho, no bairro onde 
trabalhou (Jardim Pacaembu) há uma rua com o seu nome. 

Era de caráter delicado. Seu modo de tratar era afável, respeitoso, capaz de 
ganhar imediatamente a confiança e a simpatia. Sua palavra calma e suave atingia 
profundamente o coração das pessoas, transmitindo conforto e segurança. Tudo isso 
era não só dom natural, mas efeito de sua profunda vida espiritual. Amava a oração 
e lhe era fidelíssimo na comunidade. 

Devoto de Nossa Senhora. 

A morte chegou repentina, mas não inesperada. Foram detectados problemas 
no coração. Era o dia 22 de agosto de 1972, na Casa de Saúde de Campinas. 
"Do seu funeral, oficiado por 13 confrades concelebrantes, participou grande número 
de gente comovida. Ouviam-se expressões como "obrigado, Ir. Pedro, o senhor 
salvou meu filho transviado, ...o senhor trouxe paz para minha família, ...o senhor 
converteu meu pai, ...o senhor encaminhou meu filho para o sacerdócio, para a vida 
religiosa.” 

Este foi o grande epitáfio de Ir. Pedro que está sepultado no cemitério da 
Saudade, em Campinas. 
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