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PE. GISLEY AZEVEDO GOMES, CSS. (1977-2009) 

 31 anos 
 

O Pe. Gisley Azevedo Gomes nasceu em Morrinhos-GO aos 17 de novembro de 
1977, sendo seus pais Sebastião Azevedo Gomes e Sebastiana Maria Gomes. 

Entrou para o seminário São José em Morrinhos no dia 23 de janeiro de 1995. Fez 
o estudo de Filosofia em Goiânia, o noviciado em Uberaba-MG e a Teologia em Belo 
Horizonte-MG. Fez sua profissão perpétua em Goiânia, aos 23 de janeiro de 2004. Foi 
ordenado sacerdote em Morrinhos-GO no dia 29 de maio de 2005. Exerceu seus 
primeiros trabalhos sacerdotais em Belo Horizonte-MG. Em maio de 2006, a pedido da 
CNBB ele foi liberado para o serviço como Assessor do Setor de Juventude, onde 
trabalhou até o presente momento. Para melhor atender essa tarefa foi transferido para a 
Comunidade Estância Gaspar Bertoni, em Brasília-DF. Nesse Setor da CNBB 
desenvolveu, com muita dedicação, sua função junto à juventude e era benquisto por 
todos. 

Era um padre jovem, bastante recatado e procurava exercer com seriedade e 
disciplina os seus compromissos, nos afazeres assumidos, quase sempre relacionados 
com a juventude. 

Como confrade era de fácil e amável relacionamento e apreciava demonstrar sua 
fisionomia bertoniana, nos vários campos de sua atuação. 

Na tarde infeliz do dia 14 de junho de 2009, foi chamado, por volta das 22h50min., 
para um atendimento, quando foi vítima de um assalto relâmpago, por assaltantes. 

Como não foi mais visto no dia seguinte (15/06) os Padres da Comunidade e 
membros da CNBB começaram a se preocupar por sua ausência. De fato aconteceu o 
pior, ele foi morto pelos  assaltantes por volta das 23h40min. do mesmo dia (14/06) com 
três tiros na cabeça, segundo a perícia. É do conhecimento geral que neste tipo de 
assalto os bandidos pra não deixar testemunha de sua pérfida ação, costumam 
assassinar a vítima friamente. 

Seu corpo foi encontrado no dia 16/06 às 13h30min. e foi levado para o IML de 
Brasília-DF. Após a liberação do IML seu corpo foi levado para a Igreja Santa Cruz e 
Santa Edwiges, onde houve uma missa de corpo presente às 12 horas do dia 17/06 
organizada pela CNBB, com a participação de vários bispos. 
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No período da tarde o seu corpo foi transportado para Morrinhos-GO e velado na 
Igreja São Sebastião, onde houve uma missa de corpo presente às 20 horas, promovida 
pela Diocese de Itumbiara-GO. No dia 18/06 às 08 horas da manhã foi realizada a missa 
de corpo presente e após as exéquias foi sepultado no jazigo dos Estigmatinos no 
Cemitério local de Morrinhos-GO. 

Rezemos pelo descanso eterno de sua alma. 


