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PADRE VERGÍLIO ZOPPI, CSS. (1929-2013) 

83 anos 
 

Na madrugada do dia 22 de julho de 2013, às 2 horas, faleceu na UTI do Hospital 
Lúcio Rebelo, em Goiânia, GO, o nosso confrade brasileiro Padre Vergílio Zoppi, vitimado 
por um coma neurológico, hemorragias e broncopneumonia. Ele permaneceu na UTI 
durante vinte e um dias, onde lutou bravamente, mas não resistiu, e entregou sua alma a 
Deus. 

Seu corpo foi velado na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Goiânia, GO das 
14 horas às 17 horas. 

Às 17 horas foi celebrada Missa de Corpo presente presidida pelo Superior 
Provincial Pe. Eriberto Xavier dos Santos e, concelebrada por vários confrades 
estigmatinos: Pe. Rubens, Pe. Silvino Caixeta, Pe. Wagner, Pe. Dálton, Pe. Sérgio Neres, 
Pe. Valdomiro Alves, Pe. João Irias, Pe. Geraldo Eloy, Pe. Fernando Assis, Pe. Custódio 
Amaral, Pe. Ruy Marot, Pe. Divino Caixeta, Pe. Antônio Carneiro, Pe. José Bakir e Irmão 
Lineu Matias. A igreja estava lotada por amigos e fiéis. 

Durante o velório estiveram presentes o Arcebispo de Goiânia, D. Washington Cruz, 
o Bispo Emérito D. Antônio Ribeiro de Oliveira e o Bispo Auxiliar D. Waldemar Dalbello. 

Após as exéquias e encomendação, a pedido de sua família, seu corpo foi 
transladado para a cidade de Americana, SP, onde foi sepultado no dia 23, às 15 horas 
junto aos seus familiares, no Cemitério da Saudade. 

Padre Vergílio Zoppi tinha 83 anos de idade e no último dia 29 de junho p.p., 
completou 56 anos de Vida Sacerdotal. 

Padre Vergílio Zoppi nasceu numa Fazenda de café, a Fazenda do Conde, em 
Santa Gertrudes, então distrito de Rio Claro, São Paulo, o garoto veio ao mundo no dia 01 
de agosto de 1929. Na pia batismal recebeu o nome de Vergílio Zoppi, em homenagem a 
seu avô materno o Sr. Vergílio Carità. De uma família profundamente religiosa, seus pais 
o Senhor Nazareno Zoppi já falecido e sua mãe Da. Teresa Carità, também já falecida, 
procuraram encaminhar o filho primogênito pelos caminhos de Deus. 

Cursou o primário em várias escolas rurais e conseguiu tirar o diploma na Escola 
Heitor Penteado de Americana, São Paulo, para onde finalmente a família havia se 
transferido. Ali foi coroinha, fez parte da Congregação Mariana e foi sempre 
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acompanhado e orientado por seu primo José Zoppi, um cristão praticante. 

Começou cedo a trabalhar em fábrica de tecidos, para ajudar nas despesas da casa. 
Encantando com a atitude e a presença de dois seminaristas, que vinham passar as férias 
com a família, sentiu despertar dentro de si o desejo de se tornar sacerdote. O primo José 
o encorajou e o ajudou na preparação para entrar no seminário. Deixando o emprego, foi 
para o Seminário Santa Cruz em Rio Claro, São Paulo, aonde chegou no dia 23 de abril 
de 1944. A Congregação escolhida foi a dos Padres Estigmatinos. Na Escola Apostólica 
Santa Cruz cursou todo o ginásio. Em 1948 foi para o Seminário Gaspar Bertoni de 
Ribeirão Preto, São Paulo, onde fez o curso do segundo grau, fez o noviciado, no término 
do qual fez sua primeira profissão religiosa no dia 16 de fevereiro de 1952. Em seguida no 
mesmo Seminário cursou filosofia. Em setembro de 1953, com vários companheiros, foi 
para a Itália e na cidade de Verona fez o curso teológico. O primeiro ano foi feito na Casa 
dos Estigmas e os três anos restantes foram feitos no novo Seminário de São Leonardo. 
Foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1957, na mesma Catedral de Verona, onde 
fora ordenado sacerdote e nosso Fundador São Gaspar Bertoni. Após a ordenação fez 
um curso de pastoral, por um ano e na metade de 1958 retornou ao Brasil e celebrou sua 
primeira missa para seus pais, irmãos, familiares e amigos na igreja matriz Santo Antônio 
de Americana, São Paulo. 

Na Província Santa Cruz prestou seus serviços pastorais em vários lugares do 
Estado de São Paulo, Bahia e Paraná. Em 1981 foi transferido para a nova Província São 
José, onde prestou seus serviços em Ituiutaba, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Brasília, 
Distrito Federal, Luziânia, Goiás, primeiramente como orientador de nossos estudantes e 
depois como Vigário paroquial. Atualmente residia na Cúria Provincial em Goiânia, Goiás 
e prestava uma valiosa colaboração na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim 
América, como Vigário paroquial e também ajudava na Cúria Provincial, como secretário 
da mesma. 

Recordemos em nossas orações de rogar a Deus pelo seu descanso eterno na casa 
do Pai. 


