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+ 1 de setembro 2008 
Mário Antônio Bonotti nasceu em Jacareí-SP, em 28 de maio de
1913, filho de André Bonotti e Genni Tommasi Bonotti. Foi batizado
no Santuário da Penha (São Paulo), no dia 08 de dezembro de 1913.
Ingressou no Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida-
SP, no dia 08 de dezembro de 1923, onde realizou seus estudos
preparatórios até o fim de 1929. Durante o ano de 1930, fez o
noviciado redentorista, em Pindamonhangaba-SP, onde consagrou-
se na vida religiosa, no dia 26 de abril de 1931. Logo viajou para
Rothenfeld, na Alemanha, onde estudou Filosofia e Teologia. Fez a
sua consagração perpétua na Congregação Redentorista, em 08 de
setembro de 1934, aos 21 anos de idade. Foi ordenado diácono no
dia 14 de julho de 1935. Ainda na Alemanha, na cidade de Munique,
foi ordenado presbítero por D. Franz Xavier Eberle, no dia 21 de
junho de 1936. No início de 1937, voltou para o Brasil, sendo
professor de línguas durante dois anos no Seminário Santo Afonso,
em Aparecida-SP. Durante o ano de 1939, esteve trabalhando como
coadjutor na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em
Campinas-GO. De 1940 a 1945 trabalhou como professor de seminário e na pastoral, em Pinheiro Marcado-RS.
De 1946 a 1955 foi professor de Teologia Moral no Seminário Maior de Tietê-SP. Voltando a Aparecida-SP, onde
foi superior e professor no Seminário Santo Afonso, de 1956 a 1961. Durante o triênio de 1960-1962, trabalhou
no Santuário de Aparecida, quando também atendia diversas congregações religiosas femininas na Região do
Vale do Paraíba Paulista. Atuou como mestre-de-noviços, de 1962 a 1966, em Pindamonhangaba-SP; de 1966
a 1967, em Tietê-SP. De 1968 a 1969, novamente professor no Seminário Santo Afonso. Durante o período do
governo do Superior Geral, Pe. Tarcísio Ariovaldo Amaral, CSsR, de 1969 a 1975, o padre Mário Bonotti foi
trabalhar em Roma, como secretário, devido à sua facilidade em idiomas, pois conhecia bem o latim, o italiano,
o francês, o alemão e o inglês. No final de 1975, retornou ao Brasil e residindo no Convento Redentorista
anexo à “Basílica Velha”, trabalhou no Santuário Nacional, em Aparecida-SP, até 1979. Foi vigário paroquial na
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de 1980 a 1987. Desde 1988, portanto, há 20 anos, passou a residir no
Convento do Santuário (Basílica Nova) e trabalhou, enquanto pôde, junto aos devotos romeiros de Nossa
Senhora. No dia 26 de abril de 2006, o padre Mário Bonotti celebrou 75 anos de Vida Religiosa Redentorista. E
no dia 21 de junho do mesmo ano celebrou 70 anos de ministério presbiteral. Ele foi o último a falecer da
família, constituída de dez irmãos, inclusive uma religiosa. Eles eram três irmãos (de sangue) padres
redentoristas da família Bonotti: Mário, Artur (+ 02/06/1999) e Geraldo (+13/12/2002). O padre Mário faleceu na
madrugada do dia 1º de setembro de 2008, aos 95 anos de idade, no Convento Redentorista do Santuário
Nacional, em Aparecida.
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