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PE. NILSON BATISTA CHAGAS PINTO (1947-2004) 
57 anos 

 

 

 

Nilson Batista Chagas Pinto, mais conhecido por “Xaxá”, nasceu aos 06 de 
julho de 1947, em Cafelândia - SP. Entrou como aspirante em Rio Claro - SP aos 26 
de janeiro de 1959 e ordenou-se sacerdote aos 04 de janeiro de 1976, em São 
Caetano do Sul - SP. 

Exerceu o ministério em Barra da Estiva - BA, Campinas - SP, Rio Claro - SP, 
Ribeirão Preto - SP e Marília - SP. Fez parte da equipe missionária e da equipe 
vocacional. 

Dotado de espírito alegre e social, tornava-se imediatamente benquisto, onde 
estivesse, seja por parte da comunidade religiosa, seja pelos fiéis cristãos. Tinha 
extraordinária capacidade de comunicação. Estava sempre descontraído, brincando, 
cantando, desanuviando qualquer ambiente. Gostava muito de música. Tocava 
violão, cantava e compunha. Como companheiro de vida comunitária, Pe. Nilson se 
distinguia pela máxima consideração que nutria por todos, confrades ou não. 
Era procurado pelo povo que lhe confiava as angústias e os conflitos interiores, 
recebendo dele carinhoso lenitivo para seus sofrimentos morais. Xavá deixava a 
pessoa esgotar o repertório dos problemas sem limite de tempo. Um confrade 
resumiu Pe. Nilson com esta frase: “Ninguém conseguiu litigar com ele! Era 
absolutamente um homem de paz”. 

Atingido pela doença do alcoolismo, submeteu-se humildemente ao tratamento, 
visando superar a tendência. Mas não obteve êxito. 

Com o tempo, as condições de saúde foram limitando sua disponibilidade 
obrigando-o a diminuir sempre as atividades pastorais de atendimento aos fiéis. 
Passou a sofrer forte depressão. 

Seu estado de saúde piorou consideravelmente a tal ponto que no final da vida, 
por causa da doença nos rins, não encontrava posição estável no leito. Finalmente, 
o processo transformou-se em câncer que rapidamente se generalizou e o levou à 
morte. 

Faleceu aos 15 de dezembro de 2004, em Campinas, onde foi sepultado no 
cemitério da Saudade no jazigo dos estigmatinos. 
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