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+12 de NOVEMBRO 2004
Nasceu em Boa Esperança (MG), dia 3 de fevereiro de 1938, no Bairro
Ribeirão de São Pedro, onde morou por seis anos na zona rural. Foi o
sétimo dos oito filhos de João Batista Vilela de Figueiredo e Olga Dias
de Oliveira; seu batizado foi em Carmo da Cachoeira (MG), dia 08 de
outubro de 1938. Em 1944, seus pais mudaram-se para a cidade, onde
foi crismado no dia 21 de maio, por Dom Inocêncio Engelke, Bispo de
Campanha (MG). Em 1948 fez sua Primeira Comunhão. Após concluir o
curso ginasial, com 19 anos de idade, entrou para o Seminário Santo
Afonso, em Aparecida (SP), dia 19 de outubro de 1957. Em dezembro
de 1962, terminou o Seminário Menor e, em 1963, fez o Noviciado em
Pindamonhangaba, onde também fez os votos religiosos na
Congregação Redentorista, dia 2 de fevereiro de 1964. Estudou filosofia
e teologia no Alfonsianum, em São Paulo, e fez os votos perpétuos dia
2 de fevereiro de 1967. No dia 22 de dezembro de 1968, foi ordenado
Diácono por Dom Juvenal Roriz C.Ss.R., Bispo de Rubiataba (GO). Foi
ordenado Sacerdote por Dom Othon Motta, Bispo da Campanha (MG)
no dia 28 de dezembro de 1969, em Boa Esperança MG. Deixou o
Seminário Maior em janeiro de 1971, começando sua vida apostólica no Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, onde ficou até outubro de 1972. De novembro de 1972 a maio de 1973, fez o 2º Noviciado,
preparando-se para pregar as Missões Populares, trabalho que desenvolveu de maio de 1973 a 2002. Nesse
período morou em São João da Boa Vista e Araraquara, no interior de São Paulo. Durante quase trinta anos
pregou as “Santas Missões” pelo Brasil afora, evangelizando, catequizando as cidades, as periferias das
cidades e, de modo especial, o povo da zona rural. Destacou- se sempre por sua maneira simples, direta e
cordial de tratar as pessoas, principalmente as mais simples. Em 1994, celebrou os 25 anos de Sacerdócio, no
Santuário de Aparecida. No segundo semestre de 1997, foi para Roma, para estudos de atualização teológica,
e, no segundo semestre de 1998, voltou a residir em Araraquara (SP). Em 2003, foi transferido para o
atendimento pastoral dos romeiros no Santuário Nacional de N. Sra. Aparecida. No dia 8 de novembro sofreu
um infarto e foi internado no Hospital Frei Galvão, de Guaratinguetá (SP), onde faleceu na manhã do dia 12 de
novembro de 2004. Estava com 66 anos de idade, 40 anos de Profissão Religiosa e 35 anos de Sacerdócio. Na
tarde do mesmo dia, Pe. Oscar Brandão assim falou dele no momento da “Consagração a N. Senhora” no
Santuário de Aparecida: “O Pe. Figueiredo, confrade e irmão nosso, era uma pessoa alegre. Teve falhas, sim.
Teve limitações, sim. Mas era um sacerdote, um missionário zeloso, dedicado, caridoso, muito bondoso. Era um
padre , um missionário moço, muito alegre, vivo, brincalhão, expansivo, derramado, comunicativo,
entusiasmado e social. Era dessas pessoas que sabem cativar. Gostava de estar com o povo e no meio do
povo. Como gostava de conversar e brincar com as pessoas!” A missa de exéquias foi celebrada no Santuário
Nacional de N. Sra. Aparecida mesmo dia de sua morte, às 18 horas. Foi sepultado no dia seguinte, em Boa
Esperança (MG), na cripta da igreja matriz de Boa Esperança.
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