
Breve Histórico do Ir. Vicente de Paula Nogueira 
(*26/02/1935 +28/12/2021) 

 
Nasceu em Mindurí - MG, em 26 de fevereiro de 

1935. É filho de José Nogueira e Ana Severina da 

Conceição. Recebeu o sacramento do batismo, em 25 de 

março de 1935 e o da crisma com três anos de idade.  

Ingressou no seminário São Camilo de Vila 

Pompeia, em 18 de novembro de 1960 e no noviciado, em 

05 de janeiro de 1963. Fez a primeira profissão religiosa, 

em 06 de janeiro de 1964 e a profissão perpétua, em 06 de 

janeiro de 1967. 

Formado em técnico de enfermagem, dedicou toda sua vida como consagrado no 

cuidado dos doentes e pobres. O Ir. Vicente residiu: de 1967 a 1981 na comunidade São 

Luís de Iomerê – SC; de 1981 a 1983 na comunidade São Camilo do Macapá – AP; de 

1983 a 1985 na Comunidade São Camilo de Sinop – MT; de 1985 a 1988 retornou ao 

Macapá; de 1988 a 1991 na comunidade São Camilo de Monte Santo de Minas – MG; de 

1991 a 2018 na Comunidade Santa Maria Madalena em Fortaleza – CE; em 2018 residiu 

na Comunidade São Camilo da Lagoa Redonda em Fortaleza – CE; e desde janeiro de 

2019 está na Comunidade São Pio X na Granja Viana, para cuidados de saúde. 

O Ir. Vicente foi um missionário Camiliano, por todos os locais onde passou se 

dedicou, como um exímio filho de São Camilo, no cuidado dos mais necessitados. 

Também auxiliou na formação dos seminaristas em Sinop, no Macapá e em Monte Santo 

de Minas. 

Nos anos que passou pela Granja Viana, animava as missas na casa dos religiosos 

idosos e nos momentos de confraternização, com seu violão e acompanhado dos noviços, 

tocava modas de viola. Sua simplicidade, alegria e acolhida contagiava a todos.  

No dia 10 de dezembro de 2021, o Ir. Vicente teve uma queda no seu quarto, 

gerando um hematoma subdural, passou por cirurgia, porém sem uma resposta 

satisfatória. Veio a óbito no dia 28 de dezembro de 2021, 02h55, no hospital São Camilo 

da Pompeia. No mesmo dia, ocorreu seu velório e missa de corpo presente na Igreja Nossa 

Senhora do Rosário de Vila Pompeia. O sepultamento foi às 17h no jazigo dos Camilianos 

no Cemitério do Santíssimo Sacramento.    


