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PE. RAFAEL ( JOAQUIM VICENTE) FERREIRA DA SILVA  CSsR
+13 de JULHO 1988 
Pe. Rafael, quinto entre oito irmãos, filho de Euzébio Ferreira da Silva e
Maria Ângela Cirilo Silva, nasceu em Formiga- MG, a 19 de maio de
1919. Sendo sapateiro de profissão, foi sacristão em Formiga durante 5
anos. Esteve um ano como irmão com os salesianos. Entrou como
candidato para a C.Ss.R., em Pindamonhangaba, em 1939, mudando
então seu nome de Joaquim Vicente para Rafael, conforme era costume
na época: os irmãos mudavam de nome. Fez o noviciado em 1940, em
Pindamonhangaba e professou no dia 02 de fevereiro de 1941. Como
irmão trabalhou em nossas comunidades: Seminário Santo Afonso,
Basílica de Aparecida, Penha, São João da Boa Vista, Seminário São
Geraldo. Desempenhou os encargos de sapateiro, cozinheiro, jardineiro e
sacristão. Tinha boa cultura intelectual e religiosa. Desde 1968 começou
a trabalhar na pastoral direta, ajudando nas missões, pertencendo às
comunidades missionárias de São João e Araraquara. Em 1979, tendo
obtido a licença dos superiores, começou os estudos teológicos,
morando na comunidade do Jardim Paulistano e freqüentando o ITESP
(Instituto Teológico São Paulo). Nos fins de semana ia ajudar em
Aparecida. Ajudava também em Semanas Santas e Novenas. Terminou os estudos em fins de 1982. Tendo sido
ordenado diácono em dezembro de 1981, foi ordenado sacerdote por Dom Geraldo Maria de Morais Penido, no
dia 8 de janeiro de 1983, na Basílica Nova em Aparecida. Transferido para São João, trabalhou nas missões até
setembro de 1983. Já sofria da doença que o levou, mas ocultou isso enquanto pôde. Por ordem expressa dos
superiores, veio para São Paulo e foi operado, quando se verificou que o mal ( câncer da próstata) já avançara
demais e não havia mais esperança de cura. Após a operação, quis fazer a recuperação em Aparecida, para
onde foi transferido em janeiro de 1985. Tinha de usar sempre uma sonda na bexiga e sua doença foi sempre
piorando, apesar da resistência admirável do Pe. Rafael, que os médicos admiravam muito. Contra todas as
expectativas, trabalhou durante anos até agosto de 1987, na Basílica de Aparecida, atendendo os romeiros:
confissões, missas, ritos penitenciais, batizados, etc. Foi operado mais duas vezes, para minorar as dores que
sofria e ficou no leito de dores por longos 10 meses. Ele mesmo dizia que estava “como Jesus no Calvário”.
Sofria dores atrozes, que os medicamentos não conseguiam eliminar. Pedia que Jesus e Maria o viessem
buscar, mas entregava tudo nas mãos de Deus, a cuja vontade se submetia. Faleceu no dia 13 de julho de
1988. (INFORMATIVO, 23-SP, nº. 111, julho/88, pg. 42)
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