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PE. VITTORIO GARDUMI (1909-1986) 
77 anos 

 

 

Nasceu em Trento aos 8 de fevereiro de 1909. Entrou em Verona aos 
28.10.1921. Fez o noviciado em 1927 e a primeira profissão\ em 1928. Foi ordenado 
sacerdote em Roma aos 11 de dezembro de 1932. 
Nos primeiros anos de sacerdócio trabalhou nos colégios de Verona e Udine. Em 
1942 foi eleito superior provincial da Província Sagrado Coração, que tinha sido 
recentemente ereta. De 1946 a 1955 foi pároco em Battipaglia - SA, onde deixou 
recordações agradáveis. 

Chegou ao Brasil aos 25 de julho de 1956. Trabalhou em Ribeirão Preto - SP e 
Campinas - SP, sempre como professor, diretor espiritual e confessor. A partir de 
1975 ficou exclusivamente atendendo pessoas que recorriam a ele de norte a sul do 
o país. 

Seu trabalho foi muito frutuoso, tanto no sentido espiritual como material. 
Salvou inúmeros casamentos que estavam à beira da falência, curou muita gente 
desenganada pelos médicos, orientou muitos para a vida religiosa e os acompanhou 
por longo tempo. Era o confessor preferido de um grande números de sacerdotes, 
religiosos e religiosas. 

Fidelíssimo aos atos de piedade e devotíssimo de Nossa Senhora e de São 
Gaspar. Trabalhador metódico e incansável, sacrificou-se generosamente no 
ministério do aconselhamento. Dedicava mais de nove horas por dia aos que o 
procuravam em seu consultório para fins terapêuticos e espirituais. 
Cerimonioso nos gestos, alegre, estudioso, delicado no trato, rigoroso consigo e com 
os demais. Nas coisas práticas era absolutamente dependente. Era incapaz de abrir 
uma garrafa de vinho. 

Dedicou vários anos à construção da capela do Instituto de Teologia 
estigmatino em Campinas. Denominou-a Capela da Santíssima Trindade. Nela pôs 
o que na época havia de mais precioso e belo em arquitetura religiosa, material de 
construção, adornos litúrgicos e objetos sacros. 

Pelo estilo de vida muito frugal e de extrema dedicação aos necessitados, os 
últimos anos de sua vida foram dominados pela debilidade física e hospitalizações. 
Descansou de modo definitivo aos 8 de dezembro de 1986, em Campinas, cidade 
em que foi sepultado. 
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