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Padre Daniel Tamassia: missionário das pequenas comunidades

Faleceu na noite desta terça-feira, 26 de março, o missionário redentorista padre Daniel
Benedicto Tamassia, aos 84 anos. Nos últimos anos, ele vivia sob cuidados médicos na
comunidade redentorista da paróquia de Trindade/GO, onde costumava receber a visita de
amigos que cultivou nos tempos de sua intensa atividade missionária.
Daniel nasceu em Piracaia/SP, em 10 de julho de 1935. Filho de Jorge Tamassia e Maria Bim
Tamassia, casal que tive sete filhos, dos quais o três seguiram a vida religiosa (além do padre
Daniel, duas irmãs dele seguiram a vida consagrada). 
A vida redentorista de padre Daniel começou no Seminário Santo Afonso, em Aparecida/SP, no
dia 16 de fevereiro de 1947. Após o noviciado, professou os votos religiosos em 2 de fevereiro
de 1956. A ordenação sacerdotal foi realizada na igreja de Santa Terezinha, em Tietê/SP, no dia 1
de janeiro de 1961. 
Sua carreira missionária começou na ação pastoral paroquial, primeiramente na Paróquia de
Nossa Senhora da Penha, em São Paulo/SP, onde se dedicou de maneira especial à Comunidade
de Nossa Senhora de Fátima, que hoje é uma paróquia. Em seguida foi transferido para o
Santuário de Nossa Senhora Aparecida onde passou os anos iniciais de sua missão sacerdotal.
Tempos depois, foi trabalhar nas Missões Populares, residindo em Araraquara/SP. São muitos
os testemunhos da presença de padre Daniel neste período, participando de missões em vários
lugares do Brasil. E foi neste período, preocupado com a perseverança pós-missão, que
começou uma experiência numa comunidade de Araraquara. Junto com o padre Carlinhos (hoje
dom José Carlos de Oliveira, bispo emérito de Rubiataba-GO) criou a novena Natal em Família,
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que se tornou uma grande campanha evangelizadora nacional.
O método era simples: reuniões de grupos de famílias, com uma reflexão dialogada entre os
participantes, fundamentada na Palavra de Deus e com um gesto concreto ao final. Esta
iniciativa, com a animação do padre Daniel, foi crescendo ao longo dos últimos 50 anos, e se
tornou uma referência na ação evangelizadora pós-Vaticano II. 
Transferido para Goiás, para trabalhar na equipe de Missões Populares, a campanha Natal em
Família cresceu, e se tornou o Centro de Pastoral Popular (CPP), que é hoje a Scala Editora, dos
Missionários Redentoristas da Província de Goiás. Enquanto trabalhava na produção dos
subsídios pastorais, atuava na equipe missionária passando por Goiás, Pará e Distrito Federal. 
Todo este empenho do padre Daniel levou a um compromisso ainda maior: a restauração e
animação da Campanha da Fraternidade, da CNBB. O convite veio de dom Ivo Lorsheider. A
Campanha passou a seguir os moldes do Natal em Família, e passou a ter maior aceitação nas
comunidades de todo o país. 
Residindo em Brasília/DF para cuidar do Centro de Pastoral Popular, assumiu também junto à
CNBB a tarefa de coordenar a elaboração do texto base da Campanha da Fraternidade, além de
colaborar nas Pontifícias Obras Missionárias, a convite de dom Luciano Mendes de Almeida.
Enquanto residiu em Brasília, na igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no Lago Sul, padre
Daniel também colaborou com a formação das comunidades da cidade de São Sebastião/DF,
onde hoje existem quatro paróquias, sendo que uma delas é atendida pelos missionários
redentoristas. 
Após este período, padre Daniel afastou-se dos trabalhos redentoristas, indo residir em
Natal/RN. Neste período, dedicou-se ao atendimento diário de confissões na Catedral
Metropolitana. Em 2012, voltou para Goiás, indo residir em Trindade. Mesmo inspirando
cuidados permanentes de saúde, sempre era uma presença afetuosa junto aos confrades,
sorridente, tratando a todos como “filhinhos” e “filhinhas”, e participando da celebração da
eucaristia. 
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Pe. Daniel serviu à Catedral de Natal,
por vários anos (Foto: cedida)

Morre redentorista Padre Daniel Tamassia
arquidiocesedenatal.org.br/morre-redentorista-padre-daniel-tamassia.html

Notícias, Notícias gerais › 27/03/2019
Faleceu na noite desta terça-feira, 26, em Goiânia (GO), o
missionário redentorista padre Daniel Tamassia, aos 84
anos. Por vários anos, ele residiu em Natal, servindo na
Catedral Metropolitana.

Natural de Piracaia (SP), entrou no Seminário, em 1947, e
fez sua consagração religiosa na Congregação dos
Missionários Redentoristas, no dia 2 de fevereiro de 1956.
Foi ordenado sacerdote em Tietê (SP), no ano 1961. Padre
Daniel trabalhou em diversas atividades pastorais em São
Paulo, Goiás e em Brasília. Destacou-se nas equipes de
Missões Populares Redentoristas, residindo em Araraquara
(SP). Neste período, ajudou a criar o projeto “Natal em
Família, realizado, ainda hoje, em todo o Brasil. Esta
iniciativa resultou na criação do Centro de Pastoral Popular
e na Scala editora, dos redentoristas de Goiás. A experiência
do religioso com a campanha do Natal em Família fez com que fosse convocado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para uma restauração e animação da
Campanha da Fraternidade.

Nos últimos anos, já enfermo, Padre Daniel Tamassia morava no convento redentorista, na
cidade de Trindade (GO), onde deve acontecer o sepultamento, nesta quarta-feira.
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Morre aos 83 anos, Padre Daniel Benedicto Tamassia, CSSR
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O sacerdote foi o idealizador da Novena Natal em Família e responsável pela divulgação da
Campanha da Fraternidade no Brasil

Reprodução da Internet

Faleceu na noite desta terça-feira, 26, aos 83 anos, o Padre Daniel Tamassia, CSS. O sacerdote
foi o idealizador da Novena Natal em Família e responsável pela divulgação da Campanha da
Fraternidade no Brasil, o que levou, posteriormente, à criação do Centro de Pastoral Popular
(CPP), que é hoje a Scala Editora.

BIOGRAFIA

Padre Daniel nasceu em Piracaia (SP), no dia 10 de julho de 1935. Filho de Jorge Tamassia e
Maria Bim Tamassia. Entrou no Seminário Santo Afonso em 16 de fevereiro de 1947, e fez sua
consagração religiosa na Congregação dos Missionários Redentoristas no dia 2 de fevereiro de
1956.

Realizou os estudos superiores em Tietê (SP) entre 1956 a 1960. Sua ordenação sacerdotal foi
realizada na Igreja de Santa Terezinha, na mesma cidade em 1 de janeiro de 1961, por Dom José
Carlos Aguirre, à época, Bispo de Sorocaba
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