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PE. VICENTE DE PAULO TOPAN PICARELLI (1934-1994) 
60 anos 

 

 

Vicente nasceu em Socorro-SP, no dia 26 de abril de 1934, de uma família 
numerosa e de pais profundamente cristãos, dos quais recebeu uma sólida 
educação. Entrou no Seminário Estigmatino de Ribeirão Preto - SP em 1957, com o 
curso normal concluído. 

Fez a primeira profissão em 1959 e a perpétua aos 09.02.1962. Foi admitido à 
ordenação sacerdotal São Paulo - SP aos 18 de dezembro de 1965. 
Exerceu o ministério em Campinas - SP, Livramento do Brumado - BA, Casa Branca 
- SP, São Caetano do Sul - SP, Buriti Alegre - GO, Goiânia - GO, Morrinhos - GO e 
Ituiutaba - MG. 

Sua saúde precária não lhe permitia grandes realizações. Tinha habilidades 
para as artes mecânicas e para todos os trabalhos de casa. Estava sempre atento 
às dificuldades da comunidade e também do povo. Modesto, muito educado, cortês, 
sempre calmo e tranqüilo, serviçal, trabalhador e interessado em ajudar tanto os 
confrades como as outras pessoas. 

Sempre foi muito estimado pelo povo e admirado por todos. Mesmo doente e 
com fortes dores continuava a trabalhar e servir até lhe faltarem completamente as 
forças físicas. 

Na verdade, descuidou de si mesmo, sofrendo sérias conseqüências de saúde. 
Desde 1990, recolheu-se à Chácara do Vovô, em Campinas - SP pelo agravamento 
dos problemas de sua saúde. A sua vida tornara-se um autêntico purgatório, sempre 
debaixo de cuidados médicos, indo de casa para o hospital e vice-versa. 
No último ano de vida teve que submeter-se a hemodiálise com três sessões 
semanais. O tratamento pouco adiantou. 

Enfrentou a doença com coragem e serenidade. Não se lamentava dos 
sofrimentos. No seu diário espiritual encontram-se referências às dores que eram 
intensas e a aceitação das mesmas em benefício das vocações estigmatinas. Deixou 
um exemplo de tenacidade e persistência, e, sobretudo foi um homem de fé. 
Ficou duas semanas em estado de coma no hospital. Morreu na noite de 23 de 
novembro de 1994. 

Está sepultado em Campinas-SP, onde faleceu. 
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