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PE. ANGELO POZZANI, CSS. (1910-2001) 
90 anos 

 
 

Ângelo Pozzani nasceu aos 29 de setembro de 1910, em Torri del Benaco-VR, Itália. 
Entrou no seminário estigmatino, em Verona, e fez sua primeira profissão religiosa aos 09 
de julho de 1929, a perpétua aos 09.07.1932. Foi ordenado sacerdote, em Udine, aos 26 
de janeiro de 1936. 

Em setembro desse mesmo ano veio para o Brasil; sua primeira residência foi em 
Rio Claro - SP onde atuou como coadjutor da Paróquia de São João Batista. Em 1938 foi 
designado para a cidade de Formosa - GO onde permaneceu até 1941 quando aquela 
comunidade foi fechada. Nesse período atendia alguns municípios (Planaltina, Luziânia e 
Cristalina), que não possuíam padres. 

Designado para Santa Cruz das Palmeiras - SP lá permaneceu, como pároco, até 
sua transferência, em 1943 para a paróquia de Santa Luzia (Parada Inglesa) na capital 
paulista. Em 1947 passou alguns meses em Morrinhos-GO e de lá transferiu- se para 
Uberlândia - MG onde ficou por seis meses como capelão do Colégio Nossa Senhora das 
Lágrimas, das Missionárias de Jesus Crucificado. 

Designado para auxiliar Pe. José Tondin, na Paróquia de Nossa Senhora da Abadia, 
Uberaba, lá chegou pelo final de outubro. No dia 23 de janeiro de 1949 tomou posse como 
Vigário, por provisão de Dom Alexandre Gonçalves do Amaral. Levou a termo a construção 
do Santuário e realizou um apostolado profícuo e caridoso durante os 29 anos e dois meses 
em que esteve na direção da Paróquia. Deixou oficialmente a direção da mesma aos 02 de 
abril de 1978. 

Nunca aceitou sua transferência de Uberaba e lá viveu por mais de 53 anos, 
exercendo, especialmente após os anos 60, um incansável apostolado no confessionário e 
atendimento aos pobres e enfermos. 

Faleceu na festa da Epifania aos 07/01/2001. 
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