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PE. ANTÔNIO GIRARDI CSsR
+14 de MAIO 1986 
Nasceu numa fazenda no município de Colina - SP. Eram seus pais José
Girardi e Amélia Corci. Uma família de 10 irmãos. Entrou para o juvenato
de Aparecida no dia 9 de fevereiro de 1944. Fez o Noviciado em
Pindamonhangaba, onde professou no dia 2 de fevereiro de 1952. Fez os
estudos de filosofia e teologia em Tietê, onde foi ordenado sacerdote no
dia 25 de janeiro de 1957. Trabalhou nas seguintes comunidades do
Estado de S. Paulo: Penha – São Paulo, Aparecida, São João da Boa
Vista e no Jardim Paulistano. Fez o 2º noviciado no primeiro semestre de
1964 no Jardim Paulistano. Começou sua vida missionária fazendo parte
da equipe de Araraquara (1965 e 66). Foi transferido em fevereiro de
1967 para a Vice-Província de Brasília, onde permaneceu até sua morte.
Fez opção definitiva pela Vice-Província. Pe. Girardi era um confrade
muito fraterno, piedoso e alegre. Gostava de cantar, de jogar futebol e
especialmente de uma pescaria. Depois da Festa de Trindade sempre
tinha lugar cativo na Excursão ao Araguaia. Nos últimos tempos
queixava-se de gastrite e de problemas de coluna. Foi operado de hérnia
de disco em Brasília. Em um ano emagreceu 13 quilos. Resolveu vir para
São Paulo, procurando recursos mais especializados. Chegou no dia 14 de abril de 1986. Quatro dias depois foi
operado: câncer no estômago, um dos mais virulentos. As metástases do câncer atingiram o cérebro, deixando-
o meio paralítico. Suas irmã, religiosa franciscana, assistiu-o em seus últimos dias. No dia 11 de maio entrou em
coma. Faleceu em nosso convento do Jardim Paulistano, no dia 14 de maio de 1986, pelas 7,45 horas da
manhã. Foi sepultado em Aparecida, no mesmo dia, depois da missa de corpo presente, na Basílica Nova.
(Arquivo Provincial)
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