
 

 
 
 

PE. GERALDO CAMILO DE CARVALHO CSsR  - Missionário Redentorista 
89 anos de vida – 68 anos de redentorista – 62 anos de Sacerdote 

 
Nasceu no dia 26.11.1931, em S. Rita de Caldas MG. Seus pais: João Camilo de 

Carvalho e Ana Balbina de Carvalho. É o 8º entre os 10 filhos do casal. 
 

Entrou para o Seminário Santo Afonso, em Aparecida, a 22.01.1945. Em 1952 fez o 
Noviciado em Pindamonhangaba SP. Aí fez a Profissão Religiosa na C.Ss.R. a 02.02.1953. 

Os estudos de Filosofia e Teologia foram feitos no Seminário Santa Teresinha, em Tietê. 
A Profissão Perpétua foi em Tietê a 02.02.1956 

Foi Ordenado Diácono a 26.10.1958, em Tietê, por Dom Almir Marques Ferreira. Foi 
Ordenado Sacerdote, em Tietê, por Dom José Carlos de Aguirre, Bispo de Sorocaba, a 
01.01.1959 

Em 1960, fez o Tirocínio Pastoral no Santuário Nossa Senhora da Penha, em São Paulo 
– SP, que na época estava aos cuidados pastorais dos Redentoristas.  

Grande parte da vida foi dedicada à Pastoral do Santuário de Aparecida, dedicando-se 
ao atendimento dos romeiros, em diversos períodos 

Atuou também na pregação das Missões Populares, residindo na comunidade de São 
João da Boa Vista – SP.  
 Em 1978, foi para Roma estudar Catequese na Universidade Lateranense, obtendo 
Mestrado em Pastoral.  

Em 1981 – 1987, foi exercer o Ministério Sacerdotal em Angola, na África.   
Em 2000 foi transferido para Araraquara, como auxiliar da Igreja de Santa Cruz e depois 

foi para São João da Boa Vista, trabalhando na Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. Em 2008, foi residir em Aparecida Comunidade Padre Gebardo e depois na  
Comunidade das Comunicações, ajudando na Pastoral do Santuário. 
    Atuou como Vigário Paroquial em diversas paróquias cuidadas pelos Redentoristas e 
também ajudando e substituindo párocos idosos e doentes. Foi muito procurado para pregação 
de tríduos, novenas e encontros. 
 Pe. Geraldo Camilo era um confrade bastante simples e de bom relacionamento na 
comunidade. Simpático e alegre, sempre tinha uma anedota para alegrar a conversa e 
descobrir o lado pitoresco dos fatos. Soube assumir com responsabilidade os compromissos 
pastorais. Aproveitava bem o tempo com leituras e estudos. Tinha capacidade para fazer boas 
amizades e cultivava atividades sociais. 
 Desenvolveu intenso zelo pastoral. Paciente nas contrariedades, soube levar a bom 
termo a missão em Angola, dinamizando as comunidades em diversas cidades, passando por 
muitas privações e provações, nos tempos difíceis da guerra. Lá construiu muitas igrejas e 
capelas. 
 Vivendo os últimos anos no Convento do Santuário Nacional, assumiu com paciência e 
resignação as limitações da idade, sendo um redentorista de fé, de oração e alegre. 
 Deus o chamou aos quinze minutos do dia 08 de julho de 2021.  
 Com Deus e com a Virgem Maria para sempre, Pe. Camilo, e do céu rogue por nós! 


