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AMÉRICA/BRASIL - UMA GRANDE MULTIDÃO NOS FUNERAIS DO
MISSIONÁRIO CAPUCHINHO MORTO POR UM HOMEM A QUEM HAVIA
SOCORRIDO
Imperatriz (Agência Fides) – “Era um religioso apaixonado pela humanidade, atento aos últimos e aos
necessitados, capaz de transmitir, no serviço que desempenhava, a mensagem de fraternidade e justiça do
Evangelho”. Assim Pe. Eugênio Bollani OFM Cap, Superior Provincial da província de Lombarda, lembra em
uma entrevista com a Agência Fides o padre taddeo Gabrieli, missionário capuchinho de 73 anos, morto no
sábado, 19 de julho, na cidadezinha de Imperatriz, estado do Maranhão, região Norte do Brasil.
os funerais foram celebrados ontem a tarde, 21 de julho, no convento onde o Pe. Taddeo residia, pelo ministro
provincial do Brasil, pe. Daurival OFM Cap, na presença de uma grande multidão de fiéis que se reuniram para
render homenagem e rezar pelo padre Taddeo. o religioso era muito conhecido e amado na região, pelo seu
empenho no serviço aos pobres. Chegou ao Brasil em 1962, após seis anos de missão em Eritréia, havia sempre
trabalhado com os cidadãos do local, iniciando e encorajando projetos de desenvolvimento e cooperativas. Tinha
um caráter simples e era muito dedicado ao trabalho.
Os religiosos capuchinhos no Brasil ficaram assustados com esta morte violenta. Segundo a reconstrução do
homicídio, por volta de 21:30 de 9 de julho do horário local, Padre Taddeo estava regressando ao convento de
automóvel após ter celebrado a Eucaristia em uma região periférica da cidade. nas proximidades do convento,
encontrou um homem com bicicleta, visivelmente embriagado, que caiu diante de seu automóvel. o religioso
parou para ajudá-lo mas o homem, por motivos ainda pouco claros, o atacou com duas facadas. Padre Taddeo
caminhou ainda por 100 metros dirigindo-se em direção ao convento, mas faleceu em função dos sangramentos.
A Província Capuchinha de Maranhão-Pará nasceu como missão dos frades da Lombardia. Atualmente, mesmo
após a sua ereção e circunscrição independente, possui 30 frades missionários da Lombardia em atividade.
(PA) (Agência Fides 22/07/2003 – linhas: 26; palavras: 318)
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