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Pe. Osvaldo Casellato nasceu em Jundiaí - SP, no dia primeiro de janeiro de 
1911. Entrou para o seminário em Rio Claro – SP no ano de 1926. Iniciou o noviciado 
em 1929. Fez a primeira profissão em Rio Claro aos 15.09.1930 e a perpétua em 
Verona aos 15.09.1933. Primeiro sacerdote estigmatino brasileiro, foi ordenado em 
Campinas - SP aos 29.12.1935. 

Desde adolescente mostrou duas qualidades valiosas: o tino de decidir 
problemas difíceis e o espírito de solidariedade. O senso de solidariedade foi 
comprovado em sua longa existência, tomando sempre o partido de colegas que 
fossem tratados com injustiça. 

Tinha também a capacidade de vislumbrar o ponto obscuro ou falho de alguma 
questão e propor a solução correta. 
Tinha espírito de iniciativa e tino para concretizá-la. Construiu, em Morrinhos - GO, o 
Ginásio “Senador Hermenegildo de Moraes” (1937) em condições extremamente 
difíceis. 
De conversação sumamente afável, sacerdote educado e zeloso, Pe. Osvaldo tinha 
o dom de fazer amigos; entre outras razões, porque sabia colocar-se no mesmo nível 
dos interlocutores. 

Com infatigável zelo e dedicação despendeu quase trinta de sua vida em 
Morrinhos como Diretor do Ginásio Senador e na assistência religiosa à comunidade 
católica, percorrendo as vastas regiões que compunham a paróquia por estradas em 
precário estado de conservação. Todo o trabalho ministerial era feito de motocicleta 
ou a cavalo. 

Contava inúmeros fatos de suas viagens, que, se fossem escritos, poderiam 
transformar-se em um livro folclórico e agradabilíssimo. 
Apesar de envolver-se em contínuas ocupações, era religioso de oração e de sólida 
piedade cristã. Seu amor à Congregação resume-se nesta frase: “Se a Congregação 
ficar só com dois membros, saibam que eu serei um deles”. 
Quando caiu enfermo conservou-se, conformadamente, em total serenidade ante o 
seu depauperamento físico.  

Faleceu em Ribeirão Preto - SP no dia 19 de fevereiro de 1999. 
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