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Pe. HÉLIO DE PESSATO LIBARDI CSsR
+30 DE MAIO DE 2011
               Nasceu a 09.04.1941, em Tietê SP. Seus pais:
João Libardi e Hermínia de Pessato Libardi . Família
numerosa: 13 filhos, dos quais dois são Religiosos. É o
8º filho do casal.Foi batizado em Saltinho e crismado em
Laranjal Paulista. Entrou para o Seminário Santo Afonso,
em Aparecida, a 11.08.1952, onde terminou os estudos
em 1959. Em 1960, fez o Noviciado em
Pindamonhangaba e aí fez sua Profissão Religiosa na
Congregação Redentorista, no dia 02.02.1961. Os
estudos de Filosofia e Teologia foram feitos em Tietê e
no Alfonsianum, em São Paulo, Capital. Fez a Profissão
Perpétua na Congregação em Tietê, no dia:
02.02.1964.Foi Ordenado Sacerdote a 01.01.1967, em
Tietê SP, na Igreja de S.Teresinha, por Dom José Melhado Campos, Bispo de Sorocaba SP.Começou sua vida
apostólica em 1968, como professor e auxiliar do diretor do Seminário Menor de Santa Teresinha, em Tietê SP.
Em dezembro de 1972, foi nomeado Diretor do Seminário, aí ficando até o fim de 1978, quando foi transferido
para São João da Boa Vista, como missionário das Missões Populares.Foi Conselheiro Provincial, de 1982 a
1984. Por várias vezes foi membro do Capítulo Provincial. Trabalhou na preparação do Congresso Eucarístico
Nacional de Aparecida, em 1985.No 2º semestre de 1987, foi fazer uma reciclagem pastoral em Roma, de onde
voltou em julho de 1988. Continuou seu apostolado nas Missões Populares.No dia 08.06.1990 foi eleito
Superior Provincial da Província Redentorista de São Paulo.No dia 17 de junho, tomou posse do cargo em
solene Eucaristia, na Basílica Nova, em Aparecida.Terminado seu mandato, em 1997, foi transferido para
Sacramento MG. m 1998, foi transferido para Araraquara, onde ficou, trabalhando nas Missões
Populares.Grande missionário, é também escritor. Era muito procurado para aconselhamento e direção
espiritual.Foi co-fundador da UNESER e diretor Espiritual por 15 anos. Internado por uma dissecação da aorta,
foi submetido à cirurgia. Com problemas pela dificuldade de cicatrização, sofreu mais duas operações, vindo a
falecer durante a operação, dia 30 de maio às 15 h, no hospital S. Lucas de Ribeirão Preto.
Pe. José Bertanha, C.Ss.R
Arquista Provincial
São Paulo, 30.05.2011
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O Pe. Hélio Libardi passou no mês de abril de 2011 por uma
cirurgia do coração. Depois de várias tentativas para fechar o
corte, com novas internações no hospital e na UTI, ele não resistiu
e faleceu à tarde do dia 30 de maio de 2011. Rezemos pelo seu
descanso. Que Deus o tenha na Glória!
Estamos publicando abaixo o que tinha escrito sobre sua vida e
sua vocação

PE. HELIO DE PESSATO LIBARDI

Nasci em Tietê. SP, no Bairro Pederneiras, aos 06 de abril de 1941.
Filho de João Libardi e de Herminia de Pessato Libardi. Somos treze
irmãos: 10 mulheres e três homens. Sou o número 08. Nossa família é
da roça, depois se mudou para a cidade. Sempre tivemos contato com
padres, fomos muito religiosos. Tenho urna irmã freira franciscana. Fui
cordígero (franciscaninho) e acabei sendo redentorista. Nossa casa
sempre foi um lugar para todos; passaram por lá mais de 6 pessoas
que mamãe recolhia para ajudar nos estudos. De nossa família só
estudou quem teve coragem de enfrentar sozinho a vida; outros
quiseram, mas não puderam estudar por causa do trabalho; mamãe ficou viúva e tinha a criançada em casa
para acabar de criar.
Estudei em Aparecida, onde entrei para o seminário com 11 anos. Foi minha primeira viagem sozinho e,
primeira vez que fiquei fora de casa: muita saudade, muito choro escondido, muita vontade de largar tudo, mas
cheguei até hoje. Tive dificuldades nos estudos, porque moleque de roça não gosta de ler, prefere uma enxada
a um livro. Nosso tempo de seminário foi difícil, tradicional, sem ver a família, muita disciplina, mas consegui
atravessar.
Minha ordenação foi em Tietê, no dia 0l de janeiro de 1967, depois de fazer filosofia e teologia em Tietê e São
Paulo.
Depois fui trabalhar na formação no seminário de Tietê por uns 10 anos. Durante o trabalho na formação
trabalhei também com os cursos do TLC, Renovação Carismática, cursos de noivos e nas capelas rurais: foi
uma loucura. Isso, porém me ajudou depois nas missões populares.
Fui transferido para as Missões; fiquei Provincial dos redentoristas da Província de São Paulo por dois
mandatos, isto é, 06 anos; voltei para as Missões até este momento. Das experiências pastorais nasceram
alguns livros que escrevi numa linguagem bem popular: A coleção GENTE PEQUENA e alguns voluminhos na
coleção RELIGIÃO TAMBÉM SE APRENDE.
Sou feliz em ser redentorista e missionário. Acho que tudo o que custa, traz depois muitas alegrias e firmeza.
Sou agradecido a Deus pelo que aconteceu em minha vida. Convido vocês a se consagrarem a Deus e aos
outros, vocês serão felizes também!

1/1

http://tavolaseminarios.blogspot.it/2016/05/missionario-na-eternidade-autobiografia.html
http://2.bp.blogspot.com/-MIwfAWwqsmo/U2FiGUYEE2I/AAAAAAAAEgQ/meFdB3XODlg/s1600/Pe.+Lib%C3%A1rdi+02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u4ZEGgFcLgI/VWiXmrTOAyI/AAAAAAAAUKk/Yu3U7MILj50/s1600/Vicente%2Be%2BL%25C3%25ADdia.jpg

	ELES VIVERAM CONOSCO - Pe. HÉLIO DE PESSATO LIBARDI CSsR
	30-55Pe Helio De Pessato Libardi3.pdf
	MISSIONÁRIO NA ETERNIDADE - AUTOBIOGRAFIA


