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JUSTIFICATIVA - PDL 0040/2018
Pe. Sérgio Carlos Brasileiro Nato, nasceu no dia 19 de Outubro, com 6 anos, o pai
perguntava o que iria ser ao crescer, dizia querer ser Padre.
Aos doze anos de idade sua irmã fez uma promessa para que fosse curado de uma
doença que muito lhe agravou, assim que foi curado, Padre Sérgio caminhou de Santa Cruz
das Palmeiras até o mausoléu do Padre Donizetti, em Tambaú- SP, para cumprir a promessa
da irmã.
Não obstante, essa vocação se fez concreta numa situação incomum - durante um
curso para preparação de noivos onde comparecia acompanhado da então namorada e se
entusiasmou com a pregação do Pe. Abbondanzio Dante Donzelli. A partir daí, no final do ano
de 1978, deixou a profissão de motorista, ingressando no seminário dos Padres Sacramentinos
sob a direção do Padre Dante, em 1979. Permaneceu no seminário durante oito anos,
deixando o seminário em 1987, quando se deu conta de que suas características eram mais
compatíveis com o clero diocesano.
Foi ordenado diácono no dia 19 de outubro 1990, dia do seu aniversário, e logo em
seguida já estava assumindo a paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Ponte Rasa, na
Zona Leste.
No dia 09 de março de 1991, foi ordenado padre, sendo que um ano depois disso
assumiu a administração da Paróquia Santo Antônio do mesmo setor pastoral (Ponte Rasa). Já
em 1994, foi transferido para o setor Itaquera, Paróquia Nossa Senhora das Graças, onde ficou
somente um ano.
Pe. Sérgio é conhecido por todos como "irmão", seus companheiros o descrevem como
uma pessoa acolhedora, alegre, simples e exemplar.
Então, foi transferido para a Diocese de Piracicaba - Paróquia São João Batista, em
Santa Bárbara D'Oeste, onde permaneceu por quatro anos (1995-1999) como administrador da
paróquia. Suas colegas contam que o Padre Sérgio não somente construiu a igreja como
edifício, mas também a igreja como comunidade paroquial, pois, com sua modéstia e alegria,
criou um vínculo entre todos os membros da paróquia. Logo em seguida, foi responsável por
administrar a Paróquia de São Francisco.
Padre Sérgio deu aulas de teologia e incentivou a participação dos paroquianos nos
cursos da diocese, além disso, incentivou o então paroquiano Odalício Ferreira Bruno a se
tornar Diácono, função que até hoje desempenha na Paróquia São João Batista. Durante seu
período como Padre em Santa Bárbara D'Oeste, também foi construída a Capela São Lucas.
Em 2002, retornou para a Diocese de São Miguel Paulista, trabalhando na Paróquia
Santo Antônio. Trabalhou como sacerdote na Paróquia de Santa Verônica Giuliani, em Cidade
Tiradentes, durante dez anos (2006- 2016). No ano de 2016, celebrou 25 anos de sacerdócio.
Diante dessa argumentação, conto com o apoio dos nobres pares a esse projeto.
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