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PE. OSVALDO TAGLIARI (1927-2008) 
(81 anos) 

 
 

Nasceu em Santa Adélia-SP aos 06 de julho de 1927 de Romão e Luiza. Entrou 
em Rio Claro-SP, como aspirante, na Escola Apostólica Santa Cruz, aos 28 de abril 
de 1940. Fez a profissão perpétua em Ribeirão Preto-SP aos 09 de dezembro de 
1948. Foi ordenado sacerdote em sertãozinho-SP aos 08 de dezembro de 1953. 

Exerceu seu mistério na Província Santa Cruz em Ribeirão Preto- SP, 
Campinas- SP, Ituitaba - MG, Santa Edwiges, Rio de Janeiro, Praia Grande- SP, 
Santo Antônio  do Sudoeste - SP, Palmas - PR, onde ficou vigário geral da Diocese 
e 1986 passou a Província São José. Onde trabalhou em Ituitaba- MG, Uberaba-MG, 
Rio de Janeiro e Goiânia-GO, onde faleceu aos 30 de setembro de 2008. Foi 
sepultado em Ituiutaba, no jazigo da Congregação. 

Era uma pessoa alegre, camarada, piadeiro e sempre levava a alegria aos seu 
redor. Tinha uma queda especial para a pescaria, e sempre tinha ocasião ia passar 
umas horas na beira dos rios. 

Gostava muito da musica. Tocava harmônio muito bem. Regia o coral do 
Instituto em Ribeirão Preto. Além de executar a musica também compunha. 

Tinha uma capacidade enorme para criar problemas no sentido humorístico da 
palavra. Por isso era sempre rodeado pelos colegas no tempo de formação e depois 
onde trabalhou e os paroquianos o conheceram melhor. 

Por onde passou foi sempre muito estimado pelos paroquianos que 
demonstravam muito carinho por sua pessoa. Procurou exercer todos os seus 
compromissos com muita disponibilidade e grande dedicação, deixando sempre 
belas recordações à sua passagem pelas varias comunidades religiosas e 
paroquiais. 

Nos sete últimos anos de vida foi vítima de mal de Alzheimer, que o consumiu 
pouco a pouco. Finalmente no dia anterior ao seu falecimento rodeado pelos 
confrades da casa paroquial, recebeu a Unção dos Enfermos e foi levado para Santa 
Casa de Misericórdia onde veio a falecer no dia 30 de setembro de 2008. De Goiânia 
seu copo foi traslado par Ituiutaba, onde descansa no jazigo da Congregação. 

 
 


