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Pe. Galdino Falquetto, SVD

* 21 de março de 1931, em Venda Nova do Imigrante, ES.
+ 11 de dezembro de 2012, em Juiz de Fora, Brasil.

Pe. Galdino Falquetto nasceu em Venda Nova do Imigrante no Estado do Espírito

Santo. Filho de Rafael Falquetto e Elisa Lorenzoni, entrou na Congregação do Verbo

Divino em 2 de fevereiro de 1944 no Pré-juvenato São Francisco Xavier, em Santa Isa-

bel-ES. Em fevereiro de 1950 ingressou no noviciado em Santo Amaro e professou os

primeiros votos em 1º de março de 1952. Recebeu a tonsura em 1956, as ordens meno-

res em 1957, o subdiaconato em 1959, o diaconato em 1960 e foi ordenado sacerdote

em 7 de agosto de 1960, sendo sua primeira missa no dia seguinte, 8 de agosto.

Pe. Galdino recebeu como destino missionário a sua província de origem, a Brasil

Norte e em janeiro de 1962 assumiu a função de prefeito dos candidatos a irmãos, na

cidade de Juiz de Fora. Em novembro do mesmo ano tornou-se coadjuntor do mestre

de noviços dos irmãos e em 1963 foi conselheiro da casa SVD em Juiz de Fora.

Em 1965 foi nomeado preposto do Instituto Monsenhor Dutra em Paraisópolis-

MG. Em 1973 volta a Santa Isabel como prefeito do seminário onde ele mesmo havia

começado a sua formação missionária. Em 1975 e 1978 foi nomeado Superior do Dis-

trito do Espírito Santo, até que em 1981 foi transferido para Belo Horizonte-MG e no-

meado Promotor Vocacional. Conta-se que Pe. Galdino foi incansável nesse apostolado

pelas vocações e zeloso no acompanhamento dos jovens que sonhavam com a vida re-

ligiosa, sacerdotal e missionária.

Em 1988 segue para o Distrito de Brasília, como Vigário Coadjuntor em Flores

de Goiás-GO. Dois anos depois, em 1990, retorna a Santa Isabel como Pároco.



Depois de anos de disponibilidade aos trabalhos missionários na província Brasil Nor-

te, Pe. Galdino volta às suas origens. Pela terceira vez em Santa Isabel, mas agora como Pá-

roco. Em sua maturidade, Galdino assume o pastoreio de mais de 60 comunidades e trabalha 

intensamente, como administrador, construtor e pastor. Para se ter uma ideia, a grande paró-

quia do Pe. Galdino foi dividida mais tarde, gerando duas outras.

Missionário incansável, viu suas forças diminuírem, mas não a perseverança.

Em 2002, Pe. Galdino, com o diagnóstico de Mal de Parkinson, é transferido para a 

Comunidade do Verbo Divino em Juiz de Fora. Aquilo que parecia ser o fim, tornou-se um 

novo começo. Galdino teve que reaprender a conviver com as limitações motoras, mas sem-

pre com lucidez. Não deixava de ir à capela para as orações e missas, como também nunca 

deixava de estar no refeitório com os confrades. Mesmo que seu sangue italiano lhe esquen-

tasse o ânimo, era muito fácil lhe retirar o simpático sorriso. Ele não conseguia conter o sor-

riso.

Nos último dez anos, período em que esteve em Juiz de Fora, foi sinal de perseveran-

ça. Mesmo quando parecia entregar os pontos, Galdino recomeçava. Com os passos lentos, 

não se impostava de chegar depois dos outros. O importante era chegar!

Há dois meses atrás teve uma queda no refeitório da comunidade e fraturou o fêmur. 

Precisou ser hospitalizado para uma cirurgia na perna afetada. Assim começou seu calvário. 

No hospital foi acometido por uma pneumonia que o levou a duas semanas na terapia inten-

siva (UTI). Recuperado, passou pela cirurgia e por uma infecção hospitalar. Recuperando as 

forças foi levado para casa, tendo novamente que ser hospitalizado no dia 7 de dezembro 

com sinais de que a infecção ainda o afetava. No dia 11 de dezembro, às 15:30h, na Santa 

Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Pe. Galdino Falquetto entregou sua vida definitiva-

mente nas mãos de Deus.   

Viva  Deus  uno  e  Tr ino  em  nos so s  co rações !




