
Necrológio Pe. João Afonso Zago 

(02/12/1935 – 23/06/2021) 

 

Pe. João Afonso Zago nasceu em Videira – SC, em 

02 de dezembro de 1935, filho de Fiorindo e Giancemina 

Eberle Zago, teve 11 irmãos. Foi batizado em 15 de 

dezembro de 1935 e recebeu o sacramento da crisma em 

28 de abril de 1944. 

Pe. João ingressou no seminário São Camilo de 

Iomerê-SC, no ano de 1949. Em 10 de dezembro de 1956 

iniciou o noviciado, emitindo a primeira profissão religiosa em 11 de dezembro de 

1957.  De 1959 a 1964, cursou filosofia e teologia no Instituto Camiliano Pio XII 

de Jaçanã, São Paulo – SP. Fez a profissão perpétua em 11 de fevereiro de 1960, 

foi ordenado diácono em 21 de dezembro de 1963 e presbítero em 29 de junho de 

1964.  

Grande parte da vida religiosa e sacerdotal do Pe. João foi dedicada à 

formação dos seminaristas e ao ministério paroquial. De 1965 a 1967 foi animador 

vocacional, sendo também vigário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. De 1967 

a 1974 foi auxiliar de formação no Seminário de Iomerê e, parte deste tempo, 

superior da Comunidade. Retornando a São Paulo, em 1974, auxiliou como vigário 

paroquial e na formação dos seminaristas no Seminário de Vila Pompéia. De 1983 

a 1986 foi pároco do Santuário São Camilo do Rio de Janeiro - RJ. De 1986 a 1989 

foi Superior do Seminário Maior São Camilo do Ipiranga, auxiliando na formação 

dos seminaristas. De 1989 a 1991 foi novamente superior da Comunidade São Luiz 

Gonzaga de Iomerê. De 1991 a 1992 foi superior do Seminário São Camilo de 

Pinhais - PR. Em 1992 foi nomeado mestre dos noviços na Comunidade São Pio 

X, período em que foi também superior da Comunidade. Em 1993 foi nomeado 

pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, permanecendo na função por 8 

anos. Em 2001 foi transferido para o Seminário Maior do Ipiranga como orientador 

espiritual dos seminaristas e capelão do Hospital São Camilo do Ipiranga. De 2004 

a 2021 foi vigário paroquial da Paróquia da Pompéia, período em que, também, 

assiduamente visitava os doentes no Hospital São Camilo. No mês de abril de 2021 

foi transferido para a Comunidade São Pio X da Granja Viana. 



Pe. João foi um exímio pastor, atendendo com zelo e cuidado a todos os 

paroquianos que o procurassem. Dedicou-se, por anos, nos movimentos do ECC 

(Encontros de casais com Cristo), do EJC (Encontros de jovens com Cristo), do 

EAC (Encontros de adolescente com Cristo), dos Encontros de casais de segunda 

união e das equipes de Nossa Senhora. Sempre disponível, deixou uma marca de 

fé na vida de muitas pessoas, especialmente dos paroquianos da Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário. 

Frente a pandemia da Covid 19, Pe. João permaneceu, praticamente, todo o 

ano de 2020 com familiares em Iomerê. Devido a uma queda retornou para São 

Paulo – SP e, desde o início deste ano de 2021, passou por algumas cirurgias, o que 

foi fragilizando sua saúde. Estava com boa recuperação clínica, porém no dia 08 

de junho foi diagnosticado com a Covid19, sendo hospitalizado na UTI do Hospital 

São Camilo da Pompéia. Faleceu no dia 23 de junho, às 14h30min, véspera da 

Solenidade de São João Batista.  

 Por desejo manifestado, seu corpo foi transladado para a cidade natal, 

Iomerê, onde após missa de corpo presente foi sepultado no cemitério municipal, 

no jazigo de sua família.  

 

 

  

     


