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PE. JOSÉ ANSELMI (1914-1994) 
80 anos 

 

 

 

Nasceu em Badia Calavena, Verona aos 17 de maio de 1914. Entrou na 
Congregação em Verona em 1926. Depois de fazer a profissão religiosa, veio para o 
Brasil ainda como estudante, em 1934. 

Quando cursava o segundo ano de teologia, em Rio Claro - SP, esteve em 
ponto de morte, devido a uma úlcera no estômago. Recorreu à intercessão do então 
venerável Padre Gaspar Bertoni. Ficou miraculosamente curado. 
Foi ordenado anos 15.08.1939 em Ribeirão Preto - SP. Seu primeiro ano de 
apostolado foi em Rio Claro. No ano seguinte voltou para Ribeirão Preto, onde 
permaneceu até sua morte. 

Dentro da comunidade foi professor e ecônomo. No ministério sacerdotal, 
durante muitos anos, foi coadjutor na Catedral. Adquiriu fama na cidade por sua 
extrema dedicação no atendimento às pessoas, especialmente através da confissão. 
Muito raramente pregava e, segundo se dizia, era um grande pregador pelo exemplo. 
Com sua humildade, simplicidade e alegria passou 55 anos em atividade silenciosa, 
tranquila e profunda. Levava sua palavra e exemplo a toda a região. E trazia de volta 
uma infinidade de bens de Deus para o seminário: café, arroz, feijão, batata, laranja, 
banana. Gostava de jogar futebol e caçar. 

Teve um câncer nas cordas vocais que exigiu várias cirurgias. Reaprendeu a 
falar com maravilhoso empenho. Conseguia fazer-se entender. Posteriormente 
surgiu um problema na perna e passou por outra cirurgia difícil. Mas, mesmo quase 
sem voz e manquitolando continuou sua missão. Finalmente uma trombose na perna 
o levou à casa do Pai aos 15.03.1994. 

Na missa de sétimo dia, o Arcebispo Dom Arnaldo encerrou a celebração 
afirmando: "Hoje viramos uma página muito importante na vida de nossa Igreja 
particular." 

Os restos mortais de Pe. Anselmi repousam no jazigo dos Estigmatinos em 
Ribeirão Preto. 
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