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PE. OSWALDO TAGLIARI, CSS (1927-2008) 
81 anos  

 

Ás 03 horas do dia 30 de setembro de 2008, faleceu na Santa Casa de 
Misericórdia em Goiânia-GO, o nosso confrade brasileiro Pe. Oswaldo Tagliari da 
Província São José, devido à falência múltipla dos órgãos. 

No dia anterior ao seu falecimento, rodeado pelos confrades da casa Provincial ele 
recebeu a unção dos enfermos e depois foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. 

Ele estava com 81 anos de idade e em 2003 celebrou as Bodas de Ouro de 
Ordenação Sacerdotal. 

Pe. Oswaldo nasceu em Santa Adélia-SP no dia 14 de julho de 1927. Ele entrou 
para a Escola Apostólica Santa Cruz em Rio Claro-SP, em 1936, fez o noviciado em 
Ribeirão Preto-SP e a primeira profissão no dia 09/12/1945. 

Recebeu o Diaconato em Ribeirão Preto-SP em 25/07/1953 e a ordenação 
sacerdotal em 08/12/1953. 

Pe. Oswaldo trabalhou muitos anos na Província Santa Cruz e em 1990 veio fazer 
parte da Província São José, onde trabalhou em várias Comunidades, como Ituiutaba-
MG, Uberaba-MG, Goiânia-GO e Rio de Janeiro-RJ, dando sua valiosa contribuição. 

Fez parte do Tribunal Eclesiástico em Goiânia-GO. Também foi Coordenador de 
Pastoral da Diocese de Francisco Beltrão no Paraná. 

Seu corpo foi transportado para a Igreja Sagrados Estigmas e Santo Expedito, 
onde com a presença de todos os sacerdotes da comunidade e de fiéis foi realizada a 
encomendação do corpo. Em seguida seus restos mortais foram transladados para 
Ituiutaba-MG, onde às 17 horas será rezada a missa de corpo presente, com a presença 
do Superior Provincial, Pe. Rubens Sodré Miranda e de vários padres Estigmatinos e 
diocesanos, além de um número de fiéis. Após as exéquias seu corpo será sepultado no 
jazigo da Congregação no Cemitério Municipal de Ituiutaba-MG. 

Ele era uma pessoa alegre, camarada, piadeiro e sempre levava alegria ao seu 
redor. Tinha uma queda especial para a pescaria, e sempre que tinha ocasião ia passar 
horas na beira dos rios. 
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Nestes últimos anos ele foi vitimado pelo Mal de Alzheimer. 

Após certo tempo na Comunidade de Uberaba-MG foi transferido para a 
Residência Provincial, onde ficou aos cuidados de enfermeiros, que se revezam em sua 
assistência, até seus últimos momentos. 

Por onde passou sempre muito estimado pelos paroquianos que demonstravam 
grande carinho pela sua pessoa. Em todos os seus compromissos procurou exercê-los 
com grande dedicação e deixou sempre boas lembranças de sua passagem. 

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


