NECROLÓGIO PE. ÂNGELO PASQUAL FILHO
Nascido no dia 19 de abril de 1925, em Farroupilha
– RS. Filho de Ângelo Pasqual e Luiza Gomes. A família
migrou para o Estado de Santa Catarina em 1928, localidade
de Faxinal Branco, hoje Iomerê - SC.
Ingressou no Seminário São Camilo em Iomerê, no
dia 15 de abril de 1937. Iniciou o noviciado, em São Paulo –
SP, em 18 de março de 1943, emitindo a primeira profissão
religiosa em 19 de março de 1944. Fez os estudos filosóficos
e teológicos na capital paulista. Emitiu sua profissão
perpétua em 19 de março de 1947, foi ordenado diácono em 11 de junho de 1949 e sacerdote em 09
de julho de 1949.
Pe. Carlos Alberto Pigatto, colega desde o ingresso no seminário, expressou que Pe. Ângelo
“foi um grande Camiliano no sentido estrito da palavra”. Apresentamos a seguir sua missão na
Província nesses 72 anos de profissão perpétua e 69 anos de sacerdócio.
Pe. Ângelo logo após ordenado, até o ano de 1953, foi Capelão da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, auxiliando também outros hospitais da capital paulista. Neste período foi esmoleiro
para arrecadar fundos para a Construção do Seminário Pio XII. Em 1953 assume a capelania do Asilo
Dom Pedro II em Jaçanã. De 1954-1956 permanece no Seminário Pio XII, onde assume a função de
ecônomo e também realiza inúmeras atividades de manutenção.
Em 1956 foi nomeado capelão do Hospital Matarazzo e de 1958 a 1960 assumiu a capelania
do IAPC. Ao mesmo tempo auxiliou na construção do Seminário São Pio X na Granja Viana. Nesse
período também trabalhou na estruturação e na construção da Paróquia Santo Antônio da Granja
Viana, assumindo posteriormente, em 14 de dezembro de 1958, a função de primeiro pároco.
Em 17 de fevereiro de 1960 foi transferido para Iomerê como vigário paroquial e ecônomo
do seminário. Em 13 de outubro de 1961 é novamente transferido para a Vila Pompéia e assume pela
segunda vez a capelania do Hospital Matarazzo. Aos 05 de janeiro de 1965 foi transferido para Assis
Chateaubriand – PR para construir o seminário. Em julho de 1965 foi inaugurado o seminário João
XXIII. Ainda em julho de 1965 foi para Vila Nova – PR, a fim de construir uma Igreja e prepará-la
para se tornar paróquia. Em 23 de agosto de 1965 a paróquia é instalada e Pe. Ângelo é nomeado o
primeiro pároco. Na mesma ocasião o bispo deu a bênção à pedra fundamental, com isso, pela manhã
ele se dedicava à construção e a tarde à pastoral.
Em 22 de janeiro de 1967, a paróquia de Vila Nova foi entregue ao bispo e Pe. Ângelo foi
transferido para Assis Chateaubriand como pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Em 29 de outubro de 1969 assumiu a capelania da Santa Casa de São Paulo, integrando a
comunidade Nossa Senhora da Saúde (casa dos capelães).
Em 1972 é enviado para Macapá com o intuito de fundar uma comunidade missionária.
Inicialmente ajudou na administração do Hospital São Camilo e São Luís. Lá permaneceu até 1973,
quando foi para a comunidade de Bauru, onde permaneceu até fevereiro de 1975, quando assumiu a
capelania do Hospital das Clínicas de São Paulo.
Em 10 de agosto 1976 é autorizado a voltar para o Macapá a fim de implantar o projeto de
Controle Sócio Sanitário. Em 03 de março de 1980 foi transferido para Pinhais – PR para auxiliar na
construção do Seminário São Camilo. Em janeiro de 1981 foi para Sinop – MT com a missão de
ajudar na construção do Seminário. Em 07 de fevereiro de 1983 foi nomeado pároco da Paróquia São
Camilo de Sinop. Em 10 de agosto de 1984 retornou para Santos – SP para ser capelão da Santa Casa,
Beneficência portuguesa e ecônomo da comunidade.

Em 05 de fevereiro de 1987 foi para Brasília – DF como Capelão do Hospital de Base. Em
27 de fevereiro de 1988 assumiu a paróquia de Iomerê até 1991, quando assumiu a capelania do
Hospital de Clínicas de Curitiba – PR.
Em 1992 pediu um ano sabático em Roma para cursar o Camillianum, onde realizou trabalhos
ao mesmo tempo na capelania do Hospital São João de Latrão.
Em 15 de julho de 1993 retorna de Roma e em Santos será capelão do Hospital Ana Costa,
da Casa de Saúde e também ecônomo da comunidade. Em 30 de fevereiro de 1997 foi transferido
para Brasília como vigário paroquial e capelão hospitalar.
Em 01 de agosto de 1999 assumiu a paróquia de Monte Santos de Minas – MG. Em 12 de
setembro de 2001 é, novamente, transferido para Brasília como superior da comunidade e capelão
hospitalar.
Em 18 de setembro de 2008 foi transferido para Iomerê já acometido pelo mal de Alzheimer.
Em 30 de maio de 2011 vai para o Recanto São Camilo a fim de cuidar de sua saúde. Em 24 de
outubro de 2018, às 19h, faleceu no Hospital São Camilo da Granja Viana depois de um longo período
de convalescência. O velório aconteceu na capela do Hospital no dia 25 de outubro, sendo celebrada
missa de corpo presente pelo Pe. Provincial com a participação de religiosos, religiosas, noviços,
seminaristas, funcionários do hospital e membros da família camiliana leiga. Após a missa o corpo
foi transladado para Iomerê, sua terra natal, e após velório e missa de corpo presente foi sepultado em
26 de outubro no cemitério municipal.

