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PE. JOÃO BENEDITO DA SILVA (CAMPOS)CSsR
* 11\07\1927 - + 11\09\2001
1927 – Nasceu em Porto Feliz\SP. Filho de Amantino da Silva e Gertrudes Rodrigues de Campos.
1938 – Ingressou no Seminário Santo Afonso em Aparecida\SP.
1946 – Fez a primeira Profissão.
1951\07\29 – Ordenado sacerdote por Dom José Carlos de Aguirre. 
1952\1957 - Residiu em Tietê, Aparecida como professor no Seminário Santo Afonso.
1957\1958 – Segundo Noviciado em São João da Boa Vista. Missionário, residindo em Tietê. 
1959\1964 – Missionário em Goiás.
1964\1967 – Diversas funções no Jardim Paulistano e Penha
1967\1974 – Superior e professor no Seminário São José em Goiás. 
1995 – Fez o ano sabático
1976\1995 - Vigário cooperador em Trindade. 
1995\2001: Vigário cooperador em Campinas\GO.
- Em todos esses anos “dedicou-se ao exercício do sacerdócio com alegre ardor missionário e com a sabedoria
advinda da experiência própria de quem soube viver sua vocação e missão... como homem bondoso, acolhedor
e fiel...”.
- Grande matemático. Nas matérias de matemática e afins tirava sempre a nota máxima. Ocupou diversas
vezes o cargo de ecônomo em nossos conventos.
- Seu nome de registro era João Benedito da Silva. Do Noviciado até a ordenação, era costume naquele tempo,
ser tratado pelo sobrenome. Mas havendo já outro confrade com o mesmo sobrenome, escolhia-se um nome
tirado da própria família, para não haver confusão de nomes no trato diário. No caso do nosso João Benedito, já
havia algum confrade com o sobrenome Silva. Por isso escolheu-se o nome Campos, tirado da família dele.
Este sistema vigorava até a ordenação, e somente para o “consumo interno” i.é, na Congregação, voltando-se
depois para o nome de batismo. Mas no caso dele assim ficou até sua morte. Padre Clóvis de Jesus Bovo CsSr
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