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PE. GIUSEPPE CAPPELLINA (1916-2008) 

92 anos 

 

 

Giuseppe nasceu no dia 16 de abril de 1916 em Bagnolo (Vicenza). Entrou para 
a Congregação em 1927. Em 1933 professou os primeiros votos tendo como mestre 
de noviços Pe. Benianimo Miori. Realizou os estudos de Filosofia e Teologia entre 
1935-1941, em Roma, residindo na comunidade de Sant’Agata. Doutorou-se em 
Teologia. Foi ordenado sacerdote no dia 6 de junho de 1940. 
Foi professor em Sezano (1942-1944). Trabalhou em Boschochiesanuova (1944-
1945). Depois foi superior e professor em Cadellara (1945-1947) e em Sezano (1947-
1952). Teve participação na reconstrução do convento dos Estigmas e de São 
Leonardo. Além disso, foi requisitado pelo vigário geral da diocese de Verona, Dom 
Albrigi, para ser formador no Instituto Mazza de 1952 a 1955. 

Durante dezoito anos foi conselheiro provincial (1946-1964) morando nos 
Estigmas. De 1958 a 1964 dedicou-se à construção do Santuário Nossa Senhora de 
Lourdes na colina de São Leonardo. Transcorreu um ano (1964-1965) em Roma, 
Sant’Agata, como formador dos teólogos, cargo que continuou a exercer em São 
Leonardo até 1970. 

No Capítulo extraordinário de 1970 foi eleito Superior Geral. Foi um período 
difícil onde teve que colocar muito de sua sabedoria e ampla visão para dirigir o 
destino da Congregação. Enfrentou crises de confrades e fomentou o crescimento 
da descentralização da Congregação. Além de tudo, conseguiu encontrar tempo para 
estudar Direito Canônico no “Angelicum”. Teve a alegria de ver o fundador ser 
beatificado em 1975. 

Ao concluir o mandato de Superior Geral foi eleito provincial da Província 
Sagrado Coração (1976-1982). Deu impulso à abertura da comunidade de Ferrara e 
reforçou a presença no sul da Itália e no Chile. 

No Capítulo Geral de 1982, realizado em Campinas, quando foi decidida nossa 
presença nas Filipinas por ele sempre incentivada, declarou à assembléia: “Agora, 
Senhor, este teu servo pode morrer em paz”. 

Em seguida, deu sua contribuição à comunidade Ferrara como ecônomo e 
mestre de noviços (1982-1984). Em 1984 foi designado para a comunidade de sua 
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preferência, Sezano, que dava os primeiros passos como centro de espiritualidade. 
Residiu nela até 2007, quando foi atingido por doença incurável que o conduziu à 
comunidade de São Leonardo. 

Deixar a comunidade de Sezano certamente lhe custou muito, mas soube 
aceitar com resignação a cruz do sofrimento e da imobilidade. 
o Senhor o chamou na manhã do dia 23 de setembro de 2008. 
Foi religioso de conduta exemplar, preparado, zeloso, trabalhador, atento às pessoas 
e preocupado com as coisas da Congregação. 

 


