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Na festa de Todos os Santos, 01 de novembro, faleceu em Aparecida (SP), o Missionário
Redentorista Padre Antônio Pinto da Silva, conhecido como Padre Silvinha.

O velório acontece a partir das 7h de amanhã (02), na Comunidade do Convento Novo e
Missa às 15h na capela São José, no Santuário Nacional. Em seguida, o sepultamento
ocorre no cemitério Santa Rita, na mesma cidade.
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Padre Silvinha nasceu no dia 05 de dezembro de 1934, estava com 85 anos. Tinha
completados, 65 anos de profissão religiosa e 61 de vida sacerdotal.

Padre Silvinha estava residindo na Comunidade do Santuário Nacional.

Breve biografia

Ao longo de sua formação religiosa estudou Filosofia e Teologia. Se formou bacharel em
Catequese, em Bruxelas, na Bélgica, depois buscou o Mestrado e Doutorado em
Pastoral, em Quebec, no Canadá e complementou os estudos filosóficos com a
licenciatura em São Paulo.

Foi membro da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, de 1979-2007; da Associação de
Responsáveis de Santuários da América do Sul, de 1980-1992; da Associação de Agentes
de Tribunais Eclesiásticos do Brasil, de 1989-2007 e da Sociedade Brasileira de
Canonistas, de 1989-2007.

É autor dos livros: Santuários, expression de religiosidad popular. Bogotá, 1989; Pão
para quem tem fome, Campanha da Fraternidade, 1985; e Aprenda a Aprender, Loyola,
1995.

Ergamos uma prece a Deus e Nossa Senhora Aparecida em memória de todo seu
esforço e dedicação para anunciar a Copiosa Redenção e pelo seu encontro definitivo
com Deus.
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Há 29 dias Ezequiel comentou:
Deus o receba.

Há 29 dias Jonas Camello de França comentou:
Que Deus o faça participar do banquete celeste. Já que ele foi um apóstolo de Cristo.
Que Deus tenha misericórdia da sua condição humana e lhe acolha no céu ainda hoje!
Amêm!

Há 29 dias José Geraldo de oliveira comentou:
Meus sentimentos

Há 1 mês MARIA HELENA DE CARVALHO comentou:
Deus o receba em Sua Glória! Pela misericórdia de Deus, descanse em paz sua alma.

Há 1 mês Giovani Miguel Martins comentou:
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Pe. Silva, obrigado pelo exemplo de trabalho, dedicação e fé. Sou muito grato em tê-lo
conhecido e participado de muitas cerimônias por ti celebradas. 
Tenho certeza de que numa data tão especial como hoje, Deus reservou a alegria nos
céus para poder te receber, junto aos santos e no colo de Maria.

Há 1 mês Vera Lucia Cobra teixeira da Rosa comentou:
Meus sentimentos aos familiares e amigos.
Que sua alma repouse nos braços de Deus!
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