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PE. ARTUR NATALE BONOTTI CSsR
+2 DE JUNHO 1999 
Nasceu o Pe. Artur a 22 de dezembro de 1905, em Vignole Borbera, na
Itália. Quando estava com 18 meses de idade, seus pais, André e Genny
T. Bonotti, mudaram-se para o Brasil. Residiram primeiro no Rio Grande
do Sul, depois em nossa paróquia da Penha, em São Paulo. Daí entrou
ele para o Seminário Santo Afonso, em 1916. O Seminário estava, na
ocasião, na Pedrinha, enquanto se construía um prédio próprio em
Aparecida. Fez o noviciado em Aparecida, professando na Congregação
em maio de 1923. Estudou filosofia e teologia na Alemanha e na Áustria.
Ordenado em dezembro de 1928, celebrou sua primeira missa em
Forchheim, na Alemanha. Dedicou-se à formação dos nossos, no
Seminário Santo Afonso, em Pinheiro Marcado - RS, onde foi diretor, em
Campinas de Goiás, onde também assumiu a responsabilidade do
diretorado, foi professor de teologia dogmática na Argentina, onde na
época estudavam nossos clérigos, e Tietê, formador no Chile, como um
apoio da Província de São Paulo àquela unidade da Congregação, e
mestre de noviços por 6 anos em Pindamonhangaba. Foi também co-
fundador e professor da Faculdade de Filosofia de Goiânia, numa época
em que era raríssimo um redentorista estar ligado a uma instituição de ensino não religioso. Muito disponível e
com jeito para todo tipo de atividades, residiu em quase todas as comunidades da Província e das Vice-
Províncias de Goiás e Rio Grande do Sul. Foi superior de comunidade e pároco em Campinas de Goiás. Foi
homem de piedade profunda, um modelo de oração, alegre, expansivo e risonho, atencioso, de convivência
muito agradável. Era um pregador cheio de historinhas, com muita habilidade na pastoral da criança, pregador
de retiros e conferencista de comunicação muito boa. Com um timbre de voz brilhante e forte, gostava de
pregar. Ativo e participante, esteve envolvido nas decisões da Província. Foi muito cauteloso em termos de
renovação, assumindo declaradamente posturas bastante conservadoras no processo de renovação pós-
conciliar. Faleceu repentina e silenciosamente, pelas 10,00 h da noite, do dia 02 de junho de 1999, em São
João da Boa Vista, onde estava desde 1990. Estava com 94 anos de idade, 76 de profissão e 71 de sacerdócio.
Nos últimos anos sua mente já não o ajudava e precisou dos cuidados atentos dos confrades, especialmente
do Ir. Estanislau, seu anjo da guarda constante. Pe. Artur tinha dois irmãos consangüíneos na Província, os Pes.
Mário e Geraldo Bonotti, e um outro de seus irmãos tinha sido Irmão Redentorista por alguns anos. (Pe. Víctor
Hugo)

CERESP
Centro Redentorista de Espiritualidade - Aparecida-SP
Pe.Isac Barreto Lorena C.Ss.R.(In memoriam)
Pe.Vitor Hugo Lapenta CSsR
Pe.Flávio Cavalca de Castro CSsR
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