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PE. ARTUR DE VIGILI (1907-1979) 

72 anos 

 

 

Nasceu em Ceola (distrito de Giovo, na região de Trento, Itália) aos 06 de abril 
de 1907. Entrou em Verona a 01.10.1923. Iniciou o noviciado a 01.11.1927 e 
professou aos 02.11.1928. Fez a profissão perpétua aos 02.11.1931. Foi ordenado 
sacerdote em Udine aos vinte e dois de dezembro de 1934. 

Veio para o Brasil aos treze de agosto de 1935. Apesar de sua aparência 
gigantesca, sempre foi de saúde precária. 
Trabalhou 29 anos em São Caetano - SP, onde foi várias vezes superior; 13 anos na 
Moóca - SP e um em Campinas - SP. Em 1965 voltou para a Itália, mas não se 
adaptou e retornou para o Brasil no ano seguinte. 

Era diligentíssimo em tudo, na ordem, no estudo e na exatidão. Notava-se nele 
a caridade respeitosa no trato, na palavra e na prudência. Nisto, talvez, fosse ajudado 
pelo temperamento calmo, bonachão, sem grandes reações imediatas, com uma 
dose de timidez. 

Foi por excelência o homem do escritório na sacristia. Atendia os expedientes, 
colocava em ordem os livros da paróquia, confessava, batizava e fazia casamentos.  

Praticamente nunca pregou, ou por motivo de saúde, ou dificuldade de 
comunicação diante do público. Foi por muito tempo diretor da Escola Paroquial de 
São Caetano do Sul. Tinha uma multidão de amigos. 

Pe. Artur trabalhou sempre ao lado de outro, nunca à frente de uma obra. Era 
um bom companheiro na comunidade, benquisto pelos confrades e pelos colegas do 
clero. 

Aos 12 de agosto de 1979, festa da Assunção, quis ir a uma festa em São 
Caetano. Ao descer do carro arranjou um problema na perna, que foi identificado 
como isquemia. Após alguns dias no Hospital, aos 29 de agosto partiu para receber 
o prêmio dos justos. Transladado para Campinas - SP repousa no cemitério da 
Saudade. 
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