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PE. GABRIEL CORRER (1924 – 2014) 
90 anos 

 

 
 

No dia 10 de maio de 2014, às 08h30, Pe. Gabriel apresentou - se ao Pai, para 
receber o prêmio de seus 90 anos de vida e 65 anos de sacerdócio. Toda sua vida 
foi sempre pautada pelo ministério com os jovens, com os pobres e com os doentes. 
Filho de pais profundamente católicos, Ângelo e Virginia, que tiveram 11 filhos, dos 
quais: 01 Bispo, 03 Sacerdotes, 01 Irmão e 01 Religiosa.  

Pe. Gabriel nasceu em Piracicaba (Santa Olimpia), aos 09 de janeiro de 1924. 
Ingressou no Colégio Santa Cruz em Rio Claro no dia 23 de fevereiro de 1936. Fez 
o Noviciado em Ribeirão Preto-SP aos 21 de novembro de 1940; a 1ª Profissão dos 
Votos em Ribeirão Preto -SP no dia 22 de novembro de 1941; e a Profissão Perpétua 
em Ribeirão Preto-SP no dia 10 de janeiro de 1945. Foi ordenado sacerdote em 
Ribeirão Preto aos 05 de dezembro de 1948. 

Seu ministério sacerdotal foi exercido: em Barretos, por 40 anos, lecionou e 
trabalhou com os jovens, sendo sempre que-rido e amado; com um grupo de 
católicos construiu casas para os pobres: mais de cem "casinhas do Pe. Gabriel".  

Em Marília, durante 10 anos, atendeu os universitários e construiu uma Capela 
na Universidade.  

Devoto de Nossa Senhora e do Fundador, São Gaspar Bertoni, Pe. Gabriel 
esteve sempre presente no confessionário e nos atendimentos a quem o procurasse.  

Foi sempre muito querido onde passou, por crianças, adultos e idosos. O 
número de amigos e admiradores, que deixou na sua trajetória, sempre foi grande e 
persistente.  

Nos últimos anos, em Rio Claro, apesar de sua saúde começar a questionar, 
continuou a trabalhar intensamente. Áspero na aparência, sempre apressado, porém 
com um sorriso que atraia e cativava a todos.  

Nunca o vi "perder tempo". Acredito que foi uma de suas grandes 
características.  

Um autêntico religioso estigmatino conforme o “retrato” de Jesus Cristo.  
Um autêntico missionário estigmatino conforme o Carisma da Congregação, 

fundada por São Gaspar Bertoni.  
Ultimamente teve vários problemas de saúde, que foram sempre se agravando; 

porém, não prejudicaram seu Ministério. Trabalhou até o penúltimo dia de vida.  
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A morte o levou para um descanso, por meio de um infarto agudo do miocardio. 
Seu corpo está sepultado em Rio Claro, no Cemitério São João Batista, no túmulo da 
Congregação, e sua alma, finalmente, está no descanso eterno.  
 


