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1. Introdução  

     Neste artigo rendemos tributo à memória de um dos mais notáveis sacerdotes 
católicos petropolitanos do século XX, registrando sua biografia. Trata-se do 
Monsenhor Gilberto Ferreira de Souza que, em 1º de março de 1995, foi eleito para 
ocupar a cadeira número de 30 da Academia Petropolitana de Letras, tendo 
tomado posse no dia 16 de dezembro do mesmo ano. Permaneceu como membro 
titular da APL até seu falecimento, em 14 de abril de 2006.  

     A admissão de Mons. Gilberto na APL representou a continuidade de uma 
tradição que remonta aos primórdios da fundação do sodalício, qual seja a 
presença e participação ativa de membros do Clero Católico nos quadros da 
instituição. Essa tradição inclusive está muito presente na própria história da 
cadeira número 30, cujo primeiro ocupante foi o então Padre, depois Monsenhor, 
Conrado Jacarandá, que na época exercia o cargo de Pároco de Petrópolis. Mais 
recentemente, depois do falecimento de Mons. Gilberto, a mesma cadeira foi 
ocupada por Dom Filippo Santoro, ex-Bispo Diocesano de Petrópolis o qual, por ter 
sido elevado à dignidade de Arcebispo Metropolitano de Taranto (Itália), solicitou 
transferência para o quadro de eméritos.  Foi então eleito para ocupar essa cadeira 
o atual Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão. O próprio patrono da cadeira 30 é 
uma figura histórica importante para o Catolicismo em nossa Cidade: Dom 
Agostinho Benassi, que fora Pároco de Petrópolis no final do século XIX, e 



posteriormente veio a ser nomeado Bispo de Niterói, a cuja jurisdição nosso 
Município estava vinculado. 

     Em razão dos fortes laços espirituais e de amizade que mantive com esse 
memorável sacerdote, é para mim uma providencial oportunidade esta, de escrever 
a biografia do Mons. Gilberto. 

 

2. Reminescências da infância: Vovó Felicidade e o neto Betinho 

 

     “Corria o mês de abril de 1921 e logo chegaria maio, mês em que era esperado 
o nascimento de mais um neto para Dona Felicidade. Que preocupação! Vingaria 
esse bebê? Os outros irmãozinhos, filhos de D. Jorgina e do Sr. Alício Ferreira de 
Souza, nasciam robustos, mas logo enfraqueciam e morriam... Dessa vez seria 
diferente: Dona Felicidade informara-se com os médicos sobre a situação e 
chegaram à conclusão que, sendo sua nora portadora de tuberculose, embora 
nascendo saudáveis seus rebentos, durante o aleitamento, com a proximidade do 
corpo da mãe, eram contaminados com a terrível doença. Então, Vovó Felicidade 
planejou e programou tudo para não perder seu netinho: providenciou u´a “mãe de 
leite” para o bebê que ia chegar. Enfim, em 15 de maio de 1921, na Vila de 
Cascatinha, 2º Distrito de Petrópolis, às 20 horas, nascia o menino Gilberto. Alegria 
para todos, tristeza para sua mãe, que teve de se separar do filho, levado então 
para sua “mãe preta”, mulher saudável, generosa e solidária, que amamentou e 
cuidou do bebê Gilberto: até o fim da vida, ele falava nela com o coração 
transbordando de gratidão pois, graças a ela, conseguiu sobreviver...”1  Antes de 
completar um mês de vida, Gilberto foi batizado, no dia 05 de junho de 1921, na 
antiga Igreja Matriz de Petrópolis, pelo pároco Mons. Teodoro da Rocha.  

     Poucos anos depois, Dona Jorgina, mãe de Gilberto, veio a falecer: o menino 
ficou então sob os cuidados da avó, Dona Felicidade, e dos tios – tanto aqueles de 
vínculo consangüíneo quanto os tios por extensão, como era o caso do Sr. 
Francisco Buturini, do bairro do Carangola, que ele até considerava como seu avô 
(na realidade ele era sogro do Sr. Hermogênio, este sim tio consaguíneo do menino 
Gilberto!). Conta-nos a Professora Elen, sobrinha do Mons. Gilberto, que ele 
sempre rememorava esses doces tempos de infância: não se cansava de contar 
das muitas vezes que, bem cedo, antes mesmo do amanhecer, saía 
acompanhando o “Vô” Francisco - então um comerciante de “secos e molhados” no 
bairro onde morava – que ía fazer entregas das encomendas dos fregueses, em 
sua carroça puxada por um burro, e percorria as estradas de terra do Sertão do 
Carangola até a Fazenda do Rio da Cidade, voltando pra casa ao final do dia, já 
escuro...  

     Viúvo, o Sr. Alício, pai do menino Gilberto, foi trabalhar no Rio de Janeiro e lá 
conheceu D. Isa, com quem veio a se casar; tiveram dois filhos: Isinha e Alicinho, 
que – nas suas férias – vinham do Rio de Janeiro para Petrópolis para estar com o 
irmão. Gilberto também considerava como seus “irmãos” os primos Hélio, a 
“Clarinha” e a “Morena” (apelido das irmãs gêmeas Hélia e Hilda!). Ainda segundo 
relatos da sobrinha Elen, que lhes teriam sido transmitidos por sua mãe D. Hilda 
(ou seja, a “Morena”!), as brincadeiras do menino Betinho eram sempre as 

                                                           
1 Agradecemos à Profa. Elen Taboada Marques da Costa, sobrinha do Monsenhor Gilberto, por este 
belo relato/testemunho que nos forneceu acerca da história de seu tio, que foi muito útil para 
elaboração da presente biografia. 



mesmas, e já apontavam sua inclinação para a vida religiosa/sacerdotal: ele 
brincava de coroar Nossa Senhora (as primas Morena e Clarinha eram os anjos, 
que portavam “asas” feitas de jornal pelo próprio Gilberto!), de realizar procissões e 
de celebrar missas; ele armava um “altar” na cômoda da vovó Felicidade, usava um 
vestido preto como batina e fazia a estola de um pano qualquer; repreendia com 
vigor quem não levasse a “cerimônia” a sério e não respondesse as orações em 
latim!!!  

     Gilberto iniciou seus estudos numa escolinha próxima de casa, sendo depois 
matriculado no Colégio São Vicente, dirigido pelos cônegos premonstratenses 
belgas, que na época funcionava no prédio do antigo palácio de verão de Dom 
Pedro II, atual Museu Imperial. Em razão de problemas de saúde de uma tia, a 
família de Gilberto mudou-se para Paraíba do Sul, em busca de um lugar com 
clima mais quente. Foi então que, aos doze anos de idade, o menino Gilberto 
deixou a casa de sua avó para ingressar no Seminário Arquidiocesano de São 
José, no Rio de Janeiro. 

 

3. Estudos Seminarísticos e Início da Vida Sacerdotal em Niterói 

 

     Prestes a completar 13 anos de idade, em 01 de março de 1934, Gilberto 
ingressou no Seminário Arquidiocesano São José, no Rio de Janeiro. Nesse 
período, foi colega do seminarista Mario Corrêa Ferreira, de quem se tornou amigo 
por toda a vida, vindo depois a trabalharem juntos como padres em Petrópolis. 
Terminados os estudos do “seminário menor” no Rio de Janeiro, mudou-se para 
Belo Horizonte, para onde iam os seminaristas vinculados à Diocese de Niterói, 
para cursar Filosofia e Teologia no conceituado Seminário Provincial do Coração 
Eucarístico. Quando já estava nos últimos anos, como estudante de Teologia, o 
seminarista Gilberto era, com freqüência, chamado para oficiar como acólito em 
Missas celebradas pelo Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos 
Cabral. Nessas ocasiões, ele tinha oportunidade de convívio mais próximo com 
Dom Cabral; era comum que o Arcebispo lhe convidasse para tomarem café-da-
manhã em sua residência, aproveitando também para pedir que lhe fizesse a 
“tonsura”. Essa proximidade com o memorável Dom Cabral – e a formação dele 
recebida, que bem correspondia à linha de atuação pastoral adotada no seu 
Seminário, onde procurava conciliar a “tradição” com a “inovação” – certamente 
terá sido decisiva na visão que viria a ter sobre a vida eclesiástica e na mentalidade 
do jovem futuro sacerdote, naqueles tempos irrequietos, e extremamente ricos, da 
atuação da Ação Católica e de Renovação Catequética e Litúrgica, marcantes 
numa Igreja que buscava maior aproximação com a linguagem do povo, como ele 
mesmo admitiu em depoimento publicado no Boletim Diocesano2. 

     Aos 24 anos, em 08 de dezembro de 1945, o jovem Gilberto foi ordenado 
presbítero pelo Bispo Diocesano de Niterói, Dom José Pereira Alves. Importante 
ressaltar que esse eminente prelado era, desde 20 de setembro de 1929, membro 
integrante da nossa Academia Petropolitana de Letras, titular da cadeira número 
26, cujo patrono é Dom Azeredo Coutinho. Logo após sua ordenação, o então 
Padre Gilberto passou a exercer o ministério de educador e de formador de futuros 
sacerdotes, nomeado para atuar como professor do Seminário Diocesano de 

                                                           
2 Informações extraídas do “Suplemento Especial”, do informativo “Boletim Diocesano” de 
Petrópolis, publicado no ano de 2001. 



Niterói. Com a criação da Diocese de Petrópolis, por ser o Pe. Gilberto 
petropolitano, poderia ter optado por incardinar-se na jurisdição eclesiástica 
correspondente a seu domicílio de origem; porém, de início, decidiu permanecer 
em Niterói, onde exercia também a função de secretário particular do Bispo Dom 
José Pereira Alves. Após o falecimento desse Bispo, Pe. Gilberto permaneceu por 
mais um ano em Niterói, até que foi convidado a vir para Petrópolis, para colaborar 
na fundação do Seminário da Diocese recém criada. 

 

4. Monsenhor Gilberto no Seminário Diocesano de Corrêas 

 

     O primeiro Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, 
tomou posse em 25 de abril de 1948, estabelecendo como meta prioritária a 
fundação de um Seminário. Dom Cintra resolveu então convidar exatamente o Pe. 
Gilberto para vir instalar o Seminário, o que efetivamente ocorreu em março de 
1949, tendo sido ele cedido pela Diocese de Niterói para vir assumir o encargo de 
primeiro Reitor do Seminário de Corrêas. Ele permaneceu nessa função por quatro 
anos, até abril de 1953. Em 15 de agosto de 1956, Pe. Gilberto esteve presente e 
foi figura de destaque na solenidade de inauguração final do esplêndido prédio que 
fora construído, por iniciativa de Dom Cintra, para abrigar o Seminário: antes da 
solenidade, no pátio externo, foi o então Pe. Gilberto encarregado de entreter o 
público, falando ao microfone, quando discorreu sobre a importância daquela Casa 
de Formação de novos padres para a Diocese; depois, na Capela, ele atuou como 
cerimoniário, no solene Te Deum presidido pelo Cardeal Câmara, do Rio de 
Janeiro. 

     Alguns anos mais tarde, em 1967, após ter deixado o cargo de Pároco da 
Catedral de Petrópolis, já como Monsenhor, ele voltaria a residir no Seminário de 
Corrêas. A atuação de Mons. Gilberto como professor e formador de futuros 
sacerdotes foi muito expressiva. Isso é o que se depreende do depoimento que nos 
foi dado pelo Pe. Dilson, um de seus ex-alunos de Corrêas: “Adolescente, vi chegar 
um dia um monsenhor que iria residir no seminário. Era um padre que se fazia 
presente entre nós, sempre com um sorriso e palavras de incentivo. Seu escritório 
acabou se tornando um point de encontro para conversas descontraídas e 
desabafos, num seminário marcado, então, por rígidas normas. Num tempo em 
que, em geral, se mantinha distância entre padres e seminaristas, tínhamos nele 
confiança, pois nos permitia sermos adolescentes. Para os olhares conservadores 
de então, éramos folgados quando nos esparramávamos, sem compostura, nas 
poltronas do seu escritório. Víamos naquele padre um amigo que nos compreendia 
e aceitava...”3 

     Nesse segundo período em que esteve residindo no Seminário de Corrêas, uma 
das funções que coube ao Mons. Gilberto foi a de fomentar as atividades artísticas 
e culturais, estimulando a desenvoltura comunicativa dos seminaristas. Sobre essa 
atuação, mais uma vez valemo-nos de um depoimento do Padre Dilson: “ele 
sempre procurou nos formar culturalmente. Era zeloso para que utilizássemos o 
português de forma correta, que praticássemos as boas-maneiras e que 
adquiríssemos um refinado gosto artístico. Foi nosso diretor de teatro. 
Exigentíssimo... os ensaios deveriam caminhar com perfeição. Interrompia nossas 
                                                           
3 Agradecemos ao Padre Dilson Passos Júnior – S.D.B., por este belo relato/testemunho que nos 
forneceu, que muito contribuiu para resgatar aspectos tão significativos da personalidade de Mons. 
Gilberto. 



falas, subia ao palco e mostrava como devíamos atuar. Uma semana antes da 
apresentação, o último ensaio deveria ser perfeito: cenário, iluminação, falas, 
posturas no palco... não deveriam existir erros... aprendíamos a arte de 
representar, de nos comunicar e, juntamente com essas técnicas, éramos 
incentivados a ser responsáveis e a buscar realizar com a melhor perfeição 
possível o que nos fosse confiado. Nele se fundiam o sacerdote, o educador e o 
pai...”  

 

5. O ministério como Capelão Naval, em Nova Friburgo e o retorno definitivo a 
Petrópolis  

 

     Após deixar a Reitoria do Seminário, em 1953, o Pe. Gilberto ingressou no 
quadro da Capelania Militar, junto à Marinha do Brasil, atuando como capelão 
contratado para o Sanatório Naval de Nova Friburgo. Embora tenha sido um curto 
período de tempo, essa atividade foi muito marcante em sua vida: ele tinha muito 
orgulho desse vínculo com a Marinha do Brasil, onde fez muitas amizades, que 
perduraram toda a vida... Lembro-me bem, algumas vezes que viajei com ele em 
passeios pelo interior de São Paulo, em períodos de férias, que ele sempre tinha 
no porta-luvas do carro o “gorro” de Marinha no qual estava identificada sua 
patente militar: dizia para mim que, se fosse parado em alguma blitz, 
imediatamente vestiria o “gorro” para se identificar como ex-marinheiro. Ao mesmo 
tempo revelava total desapego relativamente a outros pertences do tempo de 
militar: contam que certa feita uma paroquiana muito pobre estava em apuros, pois 
não tinha dinheiro para comprar o tecido branco que seria necessário para 
confeccionar a túnica que teria que ser usada pela filha na Primeira Comunhão. 
Mons. Gilberto, então, não titubeou: pegou no armário sua antiga farda de marinha 
e ofereceu para que usasse o tecido na confecção da túnica... Pelos relevantes 
serviços prestados à Marinha, ele foi condecorado com a Medalha do Mérito Naval, 
pelo então Presidente Costa e Silva, em 13 de novembro de 1968. 

     Após o breve período na Capelania Naval, no ano de 1955 o então Pe. Gilberto 
retornou definitivamente a sua terra natal, tendo oficialmente se incardinado na 
Diocese de Petrópolis. De início, ele foi nomeado para o cargo de Chanceler da 
Cúria Diocesana. Recebeu, em 02 de abril de 1958, o título de “Cônego” da 
Catedral, que lhe foi conferido por Dom Cintra. Em 09 de agosto de 1959, com a 
renúncia de Mons. Galdino da Costa do cargo de Cura da Catedral, o então 
Cônego Gilberto foi designado pelo Bispo para administrar a Paróquia, tendo como 
vigário paroquial o jovem Pe. João de Deus Rodrigues. Também a partir de 1958, 
tornou-se professor nas Faculdades Católicas Petropolitanas, que futuramente 
viriam a se tornar a UCP. 

 

5. Monsenhor Gilberto como Pároco da Catedral de Petrópolis  

 

     De acordo com as regras canônicas em vigor na época, a nomeação oficial para 
o cargo de Pároco da Catedral dependia de ato formal emanado do Vaticano. Por 
esse motivo, embora de fato desde 1959 já estivesse exercendo todos os encargos 
inerentes à função, somente em 11 de junho de 1961, após ter sido enviado ao 
Bispo Diocesano o competente “Breve Apostólico”, com a autorização do Papa 
João XXIII, ocorreu a solenidade de posse oficial como “Pároco inamovível” da 



Catedral. Dentre as eminentes figuras que subscreveram a ata da posse, cabe 
mencionar os acadêmicos da APL, Dr. Jorge Ferreira Machado e Dr. Arthur de Sá 
Earp Neto.  

 

 



 
Acima: Transcrição (no livro tombo da Paróquia) da Bula Pontifícia de nomeação  

do então Cônego Gilberto Ferreira de Souza como Pároco da Catedral de Petrópolis. 

 



 

Acima: Cópia do Termo de Posse do Cônego Gilberto Ferreira de Souza como Pároco da 
Catedral de Petrópolis. 

 

Nessa época, o território da Paróquia da Catedral ainda era bem extenso, 
abrangendo os bairros do Quissamã e Itamarati (a capela de São José), todo o 
centro da Cidade (com a antiga capela do Rosário, e toda a região do Caxambu e a 
crescente comunidade da Rua 24 de Maio), além do Vale do Piabanha até o limite 
com Cascatinha (onde estavam as capelas de São Thomaz de Aquino, no Retiro, e 
de Nossa Senhora das Graças, no Quarteirão Brasileiro). Devido à escassez de 
padres, contava com a ajuda dos frades franciscanos para o serviço pastoral, 
cabendo registrar que dentre os frades que atuou como vigário paroquial, 
especificamente encarregado da região do Itamarati, foi o então frei Evaristo Arns, 
que posteriormente viria a ser Cardeal Arcebispo de São Paulo. 

     Durante seu paroquiato, colaborou ativamente com Dom Manuel Pedro da 
Cunha Cintra na Campanha Fé, Cultura e Assistência, cujo lançamento ocorreu em 
24 de janeiro de 1960, com a presença do Governador Roberto Silveira. Dentre os 
objetivos dessa campanha, estava exatamente a finalização das obras de 
construção da torre da Catedral e colocação dos respectivos sinos. Graças a 
grande mobilização da comunidade, esse objetivo foi alcançado em menos de 04 
anos: no dia 22 de setembro de 1963 ocorreu a memorável cerimônia de 



inauguração dos novos sinos, presidida pelo Bispo Dom Cintra. Coube ao pároco, 
já elevado à dignidade eclesiástica de Monsenhor, oficiar o rito litúrgico de benção4. 
Comentando esse evento tão auspicioso, o grande escritor Alceu Amoroso Lima 
redigiu uma belíssima crônica, em que fez referência elogiosas ao, então, por ele 
considerado “jovem” vigário. Disse o Dr. Alceu, celebrando o grande feito que foi a 
instalação dos sinos na torre da Catedral: “penso nesse jovem vigário, que deu 
nova vida às arcadas, por vezes tão desertas, desta nossa matriz”5. Certamente 
em reconhecimento por essa dinâmica e profícua atuação à frente da Catedral, no 
dia 31 de março de 1962 o Cônego Gilberto recebeu o titulo honorífico de 
Monsenhor, na classe de “Camareiro Secreto”, do Papa João XXIII. Nesse mesmo 
ano ocorreu em Roma a primeira sessão do grande Concílio Ecumênico Vaticano 
II, que fora convocado pelo Papa para refletir sobre os desafios que o mundo 
contemporâneo colocava para a Igreja, buscando respostas à luz da Fé para o 
novo contexto que a realidade impunha. Todos os bispos do mundo foram 
convocados para participar do Concílio. Mons. Gilberto também foi a Roma 
participar do Concilio, na qualidade de “pároco-auditor”. Em 1962 ele viajou 
acompanhando o Bispo Dom Cintra, tendo participado da solenidade de abertura 
do Concílio, no dia 11 de outubro de 1962; retornou ao Brasil em 29 de dezembro, 
conforme anotou no livro de tombo da Paróquia da Catedral.  Posteriormente, foi 
convidado pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros 
Câmara, para atuar como seu secretário, nas sessões subseqüentes do Concílio 
Vaticano II: tal convite denota inequívoca deferência prestada pelo Cardeal Câmara 
ao nosso biografado, sendo notável o fato de que inclusive ele sequer pertencia ao 
clero de arquidiocese carioca. 

Em 02 de fevereiro de 1967 Mons. Gilberto deixou a Paróquia da Catedral, 
sucedido pelo Cônego Paulo Daher. Não há registros claros das circunstâncias que 
deram ensejo a sua saída da Catedral, sendo certo que ele foi residir no Seminário 
de Corrêas, conforme já registrado acima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 É vibrante a narrativa dessa solenidade, feita por Mons. Mário Ferreira dos Reis, em matéria 
publicada na Revista Ação, da Diocese de Petrópolis, que está também transcrita no magnífico livro 
sobre “A Catedral de Petrópolis”, de autoria de Dom Gregório Paixão, nas páginas 100-101. Para tal 
obra remetemos o leitor que tiver interesse em pesquisa mais aprofundada, eis que incabível a 
reprodução no bojo deste texto cuja extensão deve ser limitada em razão das características da 
publicação em que se insere. 
5 O emprego da palavra “Matriz”, em lugar de “Catedral”, para se referir àquele templo religioso, era 
– até recentemente – bastante freqüente entre os petropolitanos mais antigos, e se dava em razão 
do fato de que, antes de Petrópolis se tornar Diocese, era então identificada pelo povo como a 
Igreja “matriz” da principal Paróquia da cidade; ainda hoje, efetivamente, além de Catedral, continua 
sendo a Matriz da Paróquia de São Pedro de Alcântara. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima: Mons. Gilberto (à esquerda), no Vaticano, com o Cardeal Câmara (Arcebispo do 
Rio de Janeiro), o Papa Paulo VI, e o Cardeal Agnelo Rossi (Arcebispo de São Paulo), por 

ocasião de uma das sessões do Concílio Vaticano II, na década de 60. 

     

6.  Professor na Universidade e Capelão do Carmelo de São José 

 

     Em 01 de setembro de 1968, Mons. Gilberto foi designado para a função de 
Capelão do Carmelo de São José, onde foi residir, a partir de 24 de setembro 
daquele ano. Na Missa em que iniciou seu ministério, fez menção de que – 30 anos 
antes – havia atuado no Carmelo, como “coroinha” do Pe. João Gualberto6.  
Permaneceu nessa função até 12 de março de 1973, quando foi a residir na UCP 
(prédio do Sion), com o objetivo de se “dedicar ao acompanhamento dos 
movimentos de jovens que se iniciavam em Petrópolis”, conforme ficou registrado 
no livro do tombo do Carmelo. 

     Segundo relato das monjas carmelitas, durante sua permanência como capelão 
do Carmelo, Mons. Gilberto fazia regularmente duas conferências mensais, que 
versavam sobre os princípios teológicos do Concílio Vaticano II e sobre outros 
temas espirituais de grande importância para a formação das religiosas. Mesmo 
depois de ter deixado a função de capelão, ele manteve forte vínculo com o 
Carmelo: prova disso é que deixou para aquela casa religiosa, como legado em 

                                                           
6 Pe. João Gualberto é considerado “pai espiritual” do Carmelo de Petrópolis, tendo sido seu 
capelão de 1938 até sua morte, em 1948. Mesmo antes de exercer a capelania, era assíduo 
freqüentador e apoiador do Carmelo, tendo colaborado intensamente para a construção do prédio 
definitivo do mosteiro, onde hoje funciona essa casa religiosa, na Avenida Barão do Rio Branco, 
1164. 



seu testamento, boa parte de seus paramentos, um anel e o Cálice de sua Primeira 
Missa. 

     Paralelamente ao encargo de capelão do Carmelo, Mons. Gilberto continuava 
lecionando na Universidade Católica de Petrópolis. Chegou ao posto de Professor 
Titular de Ciências Morais e Religiosas, tendo lecionado em diversos dos cursos de 
graduação da Universidade. Durante o período em que atuou na UCP, foi um dos 
mais próximos colaboradores do Reitor Dom José Veloso, especialmente por 
ocasião da Reforma Universitária implantada no final dos anos 60 do século 
passado. Em 05 de dezembro de 1970 foi nomeado Diretor do Instituto de 
Teologia, Filosofia e Ciências Humanas, cargo que exerceu por sucessivos 
mandatos, até 1984, quando se desligou para assumir a função de Vigário-Geral da 
Diocese. Conforme nos relata o confrade Acadêmico Jeronymo Ferreira Alves 
Neto, “Mons. Gilberto sempre manteve um contato diário e proveitoso com a 
juventude estudantil e universitária, animando-a com a força vigorosa de seu 
espírito. Em seu gabinete de trabalho, os jovens o procuravam, buscando sua 
orientação sensata e oportuna na solução dos mais intrincados problemas”7.  

     Mons. Gilberto teve também, ao longo do período em que residiu na 
Universidade, uma destacada atuação junto à Pastoral Familiar, especialmente 
ajudando na implantação do Movimento do “Encontro de Casais com Cristo”. Após 
a consolidação desse Movimento na Diocese, ele percebeu que o modelo adotado, 
centralizado, ou seja, sem vinculação direta às paróquias, não estava alcançando 
os objetivos pastorais desejados... Tomou então a decisão - que suscitou muita 
resistência e crítica - de promover a descentralização do ECC, que passou a ser 
realizado em âmbito paroquial. Nessa pioneira iniciativa recebeu imediato apoio do 
então Pároco de Cascatinha, seu ex-aluno e discípulo Pe. Dilson Passos Júnior; 
aos poucos, essa acertada iniciativa foi seguida pelas demais Paróquias.  

     No dia 20 de outubro de 1970, quando ainda exercia a função de capelão no 
Carmelo, Mons. Gilberto recebeu o mais elevado titulo honorífico concedido a um 
presbítero, ou seja, o de “Monsenhor-Prelado de Honra”, que foi conferido pelo 
Papa Paulo VI. Por um tempo eram fortes os rumores de que seu nome estava 
inclusive sendo cogitado para se tornar Bispo: o processo que resulta na nomeação 
de novos bispos - que na perspectiva da Fé é atribuído à ação do Espírito Santo - 
por ser conduzido por seres humanos, apresenta certas peculiaridades que muitas 
vezes surpreendem expectativas e frustram prognósticos... Assim ocorreu no caso 
do Mons. Gilberto: o tempo foi passando e os rumores de que viria a ser elevado 
ao episcopado não se concretizaram... Em 1984, com a aceitação da renúncia de 
Dom Cintra ao governo da Diocese de Petrópolis, assumiu a Cátedra Episcopal o 
então Bispo Coadjutor Dom José Fernandes Veloso; Dom Veloso então tomou a 
decisão de convidar Mons. Gilberto para ser seu Vigário-Geral, cargo que, para 
efeitos jurídico-canônicos, confere a seu titular o chamado poder executivo 
“ordinário” geral, ou seja, inerente à própria função, permitindo-lhe atuar como uma 
espécie de substituto do Bispo Diocesano, em casos de ausência ou impedimento 
deste, para a prática dos atos do governo diocesano. 

 

                                                           
7 Fonte: nota biográfica publicada na página eletrônica do Instituto Histórico de Petrópolis. Nesse 
mesmo sentido é o testemunho do Pe. Dilson Passos Jr, que nos contou que “quando ingressou na 
Universidade, Mons. Gilberto residia no prédio do Sion. Nos intervalos das aulas, seu escritório era 
ponto de encontro de muitos universitários e alunos do Colégio de Aplicação, especialmente os 
ligados ao movimento Construindo (um movimento juvenil de inspiração salesiana).” 



7. Vigário Geral da Diocese – Mons. Gilberto: o “bispo” da Baixada 

 

     Ao longo de todo o período do episcopado de Dom Veloso e, depois, de Dom 
José Carlos de Lima Vaz, assim como no início do episcopado de Dom Filippo 
Santoro, Mons. Gilberto exerceu a função de Vigário-Geral da Diocese de 
Petrópolis; foram mais de 20 anos, até sua morte em 2006. Durante todo esse 
tempo, embora não tivesse sido elevado à dignidade episcopal, pode-se dizer que 
– em razão dos poderes inerentes a seu cargo – atuava de fato como uma espécie 
de “bispo auxiliar”, com particular dedicação pastoral e grande proximidade com as 
paróquias situadas na região da Baixada Fluminense, nos municípios de Magé e 
Guapirimirim. Também percorria com freqüência as paróquias da região de 
Teresópolis. Disso dou testemunho porque o acompanhei muitas vezes nessas 
suas viagens pela Diocese. Nesse sentido também, o expressivo depoimento do 
Pe. Montezano, atual Chanceler da Cúria, que por muitos anos foi Pároco de Magé: 
“o povo bom da Baixada o amava. Ele parecia feliz e revigorado quando descia 
para fazer alguma celebração por lá... Na nova casa da Paróquia de Magé, reservei 
um quarto para ele, quando estivesse lá. Gostava muito de ir a Mauá, Paróquia de 
Nossa Senhora da Guia de Pacopaíba: almoçava e conversava sobre sua infância 
com D. Maria Barenco, sua colega de infância de Raiz da Serra (..). Creio que foi 
mais um anjo que passou, entre tantos, na minha vida de padre!” Ainda em seu 
depoimento, Pe. Montezano relata que Mons. Gilberto sofria às vezes com as 
“incompreensões” de certos padres... Mas é fato que ele cativou muitos de seus 
pares, a maioria deles seus ex-alunos, como é o caso também do atual Bispo 
Diocesano de Uberlândia, Dom Paulo Francisco Machado, seu ex-aluno no 
Seminário de Corrêas. Dom Paulo nos conta, numa recordação de confidência que 
lhe fora feita quanto este tinha apenas 15 anos de idade, acerca da compreensão 
sublime que Mons. Gilberto tinha do ministério sacerdotal, tendo lhe dito: “Paulinho, 
para ser plenamente padre preciso somente de um cálice e de uma patena. Assim 
estou salvando o mundo!”. No final de sua vida, paralelamente às missões que 
cumpria na condição de Vigário-Geral, fazia questão de ajudar seu amigo, já então 
Mons. João de Deus Rodrigues (que fora seu vigário paroquial na Catedral!), na 
Paróquia de Pedro do Rio: Mons. Gilberto celebrava Missa, sempre que podia, na 
pequena capela da comunidade da Barra Mansa.  

     Em seu testamento, como expressão de cuidado e atenção para com diversos 
amigos e familiares, ele fez questão de fazer legados de alguns parcos bens 
materiais que possuía, de uso pessoal: por exemplo, deixou o estojo para 
“administração dos santos óleos” e “teça para distribuição da Comunhão aos 
doentes”, para o Pe. Quinha; seu automóvel pediu que vendessem e, junto com o 
saldo bancário que fosse encontrado em sua conta, determinou que repartissem 
para 3 destinações: Fundo Patrimonial do Clero Diocesano; Casa de Repouso Lar 
São João de Deus, e o restante para espórtulas de missas a serem celebradas na 
intenção de sua alma, de seus parentes e de padres falecidos da Diocese...  

 

8. Monsenhor Gilberto e a oratória sacra: a imortalidade acadêmica 

 

     Embora não tenha publicado em livro seus escritos, apenas esparsamente 
encontráveis impressos em jornais locais ou paroquiais, na Revista Ação, ou 
mesmo em material preparado para fins catequéticos ou pastorais, o talento de 
Mons. Gilberto no uso da língua vernácula, seja na expressão oral ou escrita, era 



notório. Pode-se dizer que ele era um verdadeiro cultor do nosso idioma, que ele 
manejava com invejável facilidade e perfeição, e com vasto e apropriado 
vocabulário. Como disse Mons. Paulo Daher, no discurso proferido quando de sua 
recepção na APL, Mons. Gilberto não gostava de improvisações: “destacou-se 
sempre nas funções litúrgicas da Igreja com seus sermões sempre bem 
preparados tentando conhecer a realidade das pessoas a quem se dirige. Tem 
palavra fácil, clara, breve e manifesta-se um grande pastor para todos.” 

     Nesse mesmo sentido é o registro do Prof. Jeronymo Ferreira Alves Neto que 
assim escreveu: “(ele era) possuidor de uma inteligência abrangente, servida por 
uma cultura admirável, Mons. Gilberto vem se destacando como pregador da 
mensagem evangélica, através de seus sermões meticulosamente elaborados, 
lógicos e claros, demonstrando um profundo conhecimento da teologia católica e 
uma capacidade rara de raciocínio.” 

     Concluindo esta biografia, pode-se afirmar que Mons. Gilberto foi um clérigo 
genuinamente petropolitano: nascido em Cascatinha, foi neste Município que viveu 
e exerceu a maior parte do seu fecundo ministério sacerdotal. De modo particular, 
cabe destacar os muitos vínculos que o ligavam à Paróquia de São Pedro de 
Alcântara: na antiga Igreja Matriz, foi batizado; já no novo templo, que é hoje nossa 
Catedral, ele foi crismado por Dom José Pereira Alves8 e ajudou como acólito (ou, 
seja, coroinha) nos anos de 1932 e 1933, durante o paroquiato do eminente Mons. 
Conrado Jacarandá9. Na então Matriz de Petrópolis, hoje Catedral, o neo-sacerdote 
Gilberto celebrou sua Primeira Missa; depois veio a ser nomeado Cônego 
honorário e Pároco. Foi o primeiro Reitor do Seminário Diocesano, Professor e 
grande colaborador da Universidade Católica e Vigário-Geral da Diocese por mais 
de duas décadas. Na Academia Petropolitana de Letras foi ele o único acadêmico 
natural de Petrópolis a ocupar a cadeira número 30. Por todas essas razões é mais 
do que merecido o tributo que se lhe presta, com a publicação desta biografia, pela 
qual se busca perenizar para as futuras gerações a memória de sua passagem por 
este sodalício, que é essencialmente o que caracteriza a assim denominada 
“imortalidade acadêmica”, em que são investidos os membros titulares das 
academias de letras. 

                                                           
8 Como assinalado no início deste texto, o então Bispo de Niterói, Dom José Pereira Alves, foi 
membro da Academia Petropolitana de Letras, titular da cadeira 26, que ele efetivamente ocupava 
na ocasião em que ministrou o sacramento da Crisma, a Mons. Gilberto, em 01 de janeiro de 1933. 
9 Tal como acima referido, Mons. Jacarandá, nessa época, era membro titular de nossa Academia 
ocupando exatamente a cadeira de número 30, que futuramente Monsenhor Gilberto viria a ocupar. 


