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PE. HELVÉCIO AZEVEDO TÓFFULI CSsR
+16 de ABRIL 1993
Nasceu em Taubaté - SP, a 02 de janeiro de 1925.Eram seus
pais: João Batista Rossi Tófulli e Zita Azevedo Tóffuli. Entrou
para o Seminário Santo Afonso em Aparecida, a 07 de abril de
1937, onde terminou seus estudos secundários em 1943. Fez o
noviciado em Pindamonhangaba - SP, durante o ano de 1944.
Emitiu os votos temporários na C.Ss.R. a 02 de fevereiro de
1945. Fez o seminário maior – filosofia e teologia – em Tietê-SP.
Foi ordenado sacerdote no dia 27 de dezembro de 1949, em
Tietê-SP. Começou a vida apostólica como vigário cooperador na
paróquia de Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, onde ficou
por 3 anos. Foi transferido para a Basílica de Aparecida, mas aí
ficou apenas 2 meses, indo para o Seminário Santo Afonso,
como professor e Diretor Espiritual dos seminaristas. Em
dezembro de 1961 voltou para a paróquia da Penha, como
vigário cooperador. Mas já em agosto foi transferido para
Pindamonhangaba para fazer o II. Noviciado, preparando-se
para as missões populares, que começou a pregar em 1963.
Como missionário morou em Araraquara, São João da Boa Vista
SP e Goiânia - GO. Foi missionário até 1978. Foi então para a
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, dedicando-se ao trabalho
pastoral com os romeiros. Em 1985 foi nomeado Superior da
comunidade de Santa Teresinha, em Tietê-SP, onde ficou até dezembro de 1987. Em 1988 foi escolhido
Superior da comunidade e Reitor de nossa Igreja de 102 Santa Cruz, em Araraquara - SP. Aí permaneceu até
seu falecimento. No dia 26 de março de 1993, foi operado do pulmão, um câncer, no Hospital Sírio-Libanês, em
São Paulo. No dia 31 deixou a UTI, mas já no dia seguinte, 1º de abril, teve de retornar para lá. Apresentou no
começo alguma melhora, mas depois seu caso complicou-se devido a uma violenta pneumonia. Não saiu mais
da UTI. Faleceu no dia 16 de abril de 1993, pelas 15 horas, na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. No
mesmo dia seu corpo foi levado para Aparecida, onde foi velado na Basílica Velha. Foi sepultado no dia
seguinte, depois de missa de corpo presente. Pe. Azevedo era uma pessoa tímida, mas numa roda de poucas
pessoas, mostrava-se espirituoso, alegre e conversador. Era bastante humorista e divertido. Sabia achar o lado
engraçado das coisas. Escritor, publicou um livro de contos. Era muito bom pregador. Ao morrer, estava com 68
anos de idade, 48 de profissão religiosa e 44 de sacerdócio. (Arquivo Provincial)
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Padre Azevedo, assim o chamava, foi meu professor de
latim pela famosa ARS LATINA. Foi também, por 5 anos,
meu confessor espiritual que, no final de 1962, orientou-me
pela saída do Seminário Santo Afonso, considerando que
seria mais conveniente formar uma família, ao invés do
sacerdócio, o que ocorreu e hoje considero-me realizado
com 3 filhos e 4 netos. A indicação dele, com certeza, teve
mística e importante inspiração no meu destino que se
seguiu.
Ierárdi
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