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PE. ANTÔNIO PEDRO DA SILVA NETO (1930-2008) 
78 anos 

 

 

Antônio nasceu em Itamogi - MG no dia 18 de agosto de 1930. Em fevereiro de 
1944 entrou para a Escola Apostólica Santa Cruz, em Rio Claro - SP. Em 1951 fez o 
noviciado em Ribeirão Preto - SP e a primeira profissão aos 16 de fevereiro de 1952. 
Cursou Filosofia em Ribeirão Preto e Teologia em Verona, Itália. Foi ordenado 
sacerdote na Catedral de Verona no dia 29 de junho de 1957. 
Na Itália ainda fez curso de pastoral em 1958. Trabalhou na formação no seminário 
de Rio Claro de 1959 a 1961. Em 1962 foi reitor da Igreja São Benedito, em Campinas 
- SP. Morou em Ribeirão Preto (1963) como formador e em 1964 na paróquia de 
Ituverava - SP. De 1965 a 1967 foi vigário cooperador em Tupaciguara - MG. A seguir, 
em 1968 exerceu ministério em Rio Claro. 

Em 1969 dedicou-se à promoção vocacional. Auxiliou apostolicamente nas 
paróquias de Barra da Estiva - BA (1970-1971), de Praia Grande - SP (1972-1973; 
1979-1981), de Rio Claro (1974-1976), de Ribeirão Preto (1982), de Ituverava - SP 
(1983-1984). Ficou à disposição do Superior Provincial em 1977-1978. 
A partir de 1985 exerceu o ministério sacerdotal em Ituiutaba - MG, Uberaba - MG e 
Morrinhos - GO. Desde os últimos meses de 1988 até 2007 foi pároco da Paróquia 
Divino Pai Eterno, em Água Limpa - GO, como ministério especial 

Pe. Antônio desenvolveu seu ministério pastoral ao som da sanfona, seu 
instrumento preferido. Com ela ensaiava cânticos, formava grupos de cantores e 
alegrava o ambiente em que estivesse. Era chamado “padre sanfoneiro” Utilizou este 
dom para manifestar seu zelo apostólico e dedicação à pregação do Evangelho. 
Apesar de seu temperamento difícil e polêmico, sempre foi fiel às obrigações da vida 
religiosa, mormente nas práticas de espiritualidade, participando com satisfação da 
vida das comunidades religiosas e demonstrando prazer em encontrar-se com os 
confrades. 

Em abril de 2007 sofreu aneurisma cerebral e passou a residir na casa 
provincial da Província São José, em Goiânia - GO. 

Em 2008 começaram os sintomas do mal de Alzheimer e sérios problemas de 
coração. Às 20.45 horas do dia 02 de novembro de 2008 faleceu em Goiânia, com 
78 anos de idade, 56 de vida religiosa e 51 de sacerdócio. 
Seu corpo foi transladado para Morrinhos. Após a missa de corpo presente foi 
sepultado no jazigo dos Estigmatinos. 

http://falecidosdenovembro.blogspot.com/2009/08/pe-antonio-pedro-da-silva-neto-1930.html
http://1.bp.blogspot.com/_wbPTpRTC6Lo/SnWQokx7itI/AAAAAAAAAa0/9nlscx6tEkU/s1600-h/AntonioPedro.JPG

