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PE. GABRIEL DE CAMPOS VILELA CSsR
+9 de ABRIL 1992
Nasceu a 18 de maio de 1915 em Maria da Fé - MG. Eram seus pais:
Manuel Vilela Pereira e Maria Augusta de Campos Vilela. Foi o oitavo dos
nove filhos do casal. Em 1929 entrou para o Seminário Diocesano de
Pouso Alegre - MG, que freqüentou até 1933. Foi quando pediu para
entrar para a Congregação Redentorista. Como já tivesse completado o
Seminário Menor, foi admitido diretamente no Noviciado de
Pindamonhangaba- SP em 1934. Sua profissão religiosa na C.Ss.R. foi
no dia 02 de fevereiro de 1935. Fez o Seminário Maior em Manuel
Ocampo e Villa Alende, na Argentina, até dezembro de 1936. E em TietêSP, de 1937 a 1940. Sua profissão perpétua foi a 02 de fevereiro de 1938
em Tietê. Ordenou-se sacerdote em Sorocaba- SP, no dia 08 de
dezembro de 1939. Deixou o Seminário Maior em janeiro de 1941, sendo
seu primeiro campo de apostolado a Paróquia da Penha, em São Paulo,
onde foi coadjutor por um ano. Foi professor de Teologia Dogmática no
Seminário Maior de Tietê, de 1942 a 1950.P 1 P Foi transferido para
Trindade, em Goiás, onde foi pároco e superior da comunidade. Aí fundou
o “Pequeno Cotolengo” para crianças excepcionais, que até hoje é uma
bênção para a cidade e o Estado. Terminou seu triênio e passou para a equipe missionária, pregando missões
até 1956. Nos anos seguintes foi professor de Pastoral e Oratória Sacra. Voltou a ser professor de Teologia
Dogmática, de 1960 a 69, quando foi transferido para a Comunidade da Basílica, dedicando-se ao trabalho com
os romeiros. De 1973 a 1975 foi Superior do Seminário São Geraldo e também Mestre do Segundo Noviciado,
preparando os futuros missionários. Voltou então para o apostolado na Basílica, onde ficou até 1981, quando foi
transferido para Tietê, onde ficou até sua morte. Ajudava na medida do possível, em nossa Igreja de Santa
Teresinha, anexa à casa do Noviciado. Apesar da diferença de idade, Pe. Vilela sempre teve um relacionamento
bom com os noviços. Ele gostava muito do Movimento do Focolare, cujas reuniões freqüentava assiduamente.
Tinha uma irmã que era carmelita, no Carmelo de Pouso Alegre. Nos últimos tempos não teve boa saúde.
Estava com dificuldade até para andar. No dia 09 de abril, na hora do almoço, teve um derrame muito forte. Foi
imediatamente internado na Santa Casa local. Apesar de todos os cuidados, veio a falecer no mesmo dia às
20,30 h. Foi sepultado em Tietê, no dia 10 de abril de 1992, depois da missa de corpo presente, às 15,00 horas.
Estava com quase 77 anos de idade, 57 de profissão religiosa e 53 de sacerdócio. (Arquivo Provincial) P 1 P De
fato, em 1950 foi professor de Direito Canônico. Pe. Vilela era um professor competente e exigente. Defendeu
num Congresso de Teologia em 1949, com pleno êxito e brilho , uma tese sobre a Assunção de Maria. Seu
espírito desconfiado e suspeitoso não lhe facilitou a boa convivência com os seminaristas. Mas seu espírito
observante e piedoso sempre lhe granjearam muito respeito dos confrades. (nota do editor)
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