
FATOS IMPORTANTES DA 

CONGREGAÇÃO NO BRASIL 

 

ANO DE 1950 

 

❖ Primeiro grupo de missionário vindo para o Brasil foram: Irmão José 

Prisco, Pe, Franco Torromaco e Hugo Fraraccio. 

➢ Embarcaram na Italia para o Brasil no dia 18 de abril de 1950. 

➢ Chegaram em Salvador, no dia 13 de maio de 1950.  

➢ Esse primeiro grupo, foi enviado pelo próprio Padre Justino. 

➢ Foram morar na igreja da Lapinha e assumiram o trabalho pastoral da 

Paróquia São Cosme e São Damião, da liberdade até Pirajá. Não tinha 

igreja matriz, celebrava-se na igreja da lapinha (antes confiada aos 

agostinianos) 

➢ Padre Franco foi o 1º Pároco do Brasil e o padre Hugo Fraraccio o 1º 

vigário paroquial e também o 1º superior da missão. 

 

❖ O segundo grupo de missionários chegaram em Salvador nos primeiros dias 

de setembro do ano de 1950. Foram eles: Pe. Mauricio Lombardo, Pe. José 

de Crosta, Ir. Francisco Frieri e o estudante Nicola Imperatore. 

 

❖ O terceiro grupo de missionários chegaram ao Brasil no dia 25 de 

novembro de 1950, foram eles: Pe. Mario Muccitelle e os estudantes de 

filosofia Vicente Angiuoni, Vicenzo Ruzzo, Geraldo Longobardi, Roque 

Mileo, Ciro Nuzzo, Antonio Santillo, Rafael Maccorrrone. 

➢ No dia 10 de dezembro de 1950, o Pe. Hugo, Pe, Mario e Pe, José Crosta 

e os estudantes foram morar em Itaparica. Lá assumiram o trabalho pastoral 

das três paróquias da Ilha e de Salinas;  

➢ Itaparica foi a primeira casa de formação do Brasil.  

 

ANO DE 1953. 

❖ O quarto grupo de missionários chegaram ao Brasil, na cidade do Rio de 

Janeiro, no dia 15 de julho de 1953; e no dia 22, em Salvador. Foram eles: 

Pe. Ciro Russollilo, Pe. Dário Ciesco, e os estudantes Antônio Polito, Nicola 

Pizzirusso. 

➢ Em 19 de setembro de 1953, na cidade de Salvador, foi ordenado o primeiro 

padre vocacionista no Brasil: Pe, Antônio Maria Polito. O bispo ordenante 

foi o cardeal Dom Augusto da Silva. 

ANO DE 1954. 



❖ Mais um irmão: No 08 de dezembro de 1954, o Pe. José Eduardo, chegou 

no Brasil para reforçar a missão; 

➢ Assumimos a direção do Colégio Gilberto Vian, em Itambé; 

➢ No dia 18 de abril, na cidade de Salvador foi ordenado sacerdote, Nicola 

Imperatore, sendo esse, o segundo padre Vocacionista a ser ordenado no 

Brasil.  

➢ No dia 27 de junho, na cidade de Salvador, foram ordenados sacerdotes: 

Vicente Angiuoni, Geraldo Lomgobardi e Roque Mileo. E no dia 15 de 

agosto, na cidade de Niteroi-RJ, foi ordenado sacerdote, Ciro Nuzzo; 

➢ Em julho, o Pe. Hugo foi eleito vigário geral e retorna para à Itália. O Pe. 

Mário Muccitelli assume a função de superior da missão no Brasil; 

➢ Por meio do Pe. Mauricio, assumimos a direção do Colégio do Órfãos de 

São Joaquin, em salvador. Permanecemos na direção até o ano de 1957; 

➢ Em novembro, o Pe. Ciro deixa o Brasil, para ir abrir a missão nos Estados 

Unidos  

ANO DE 1956.  

❖ Mais irmãos: em novembro, chegou ao Brasil, o Pe. Luis Fontana, e em 

dezembro o Pe. José Scootto, que vieram para reforçar a missão.  

➢ No dia 04 de março, começa a funcionar em Itambé, o primeiro 

vocacionário do Brasil; 

ANO DE 1957. 

➢ Inicia as atividades pastorais no Bairro de São Caetano, em Salvador, 

criando uma comunidade, dedicada a São Caetano da Divina Providencia, 

que em 1972 tornou-se paróquia.  

 

ANO DE 1961. 

❖ Mais um irmão: O Pe. Luis Bellopede chega ao Brasil, para reforçar a 

missão.  

➢ No dia 30 de abril, na cidade de Maracás- BA, inicia-se a etapa do noviciado 

no Brasil, tendo como mestre de noviços, o Pe. Luiz Bellopede. Os 

primeiros noviços foram: Juracy Marden, José Ruotolo, Osvaldo Pinto, 

Vivaldino Souza e Aldo Simeoli.  

ANO DE 1964. 

➢ No dia 20 de setembro, foi inaugurado o prédio, próprio, do vocacionário. 

em Itambé; 

ANO DE 1971. 

➢ Foi aprovado a divisão da delegação do Brasil em duas regiões a do Norte, 

em salvador e a do Sul, no Rio de Janeiro. 



ANO DE 1980. 

➢ Em 03 de janeiro, no Rio de Janeiro, foi criada a ODV- Obra das Divinas    

Vocações. 

ANO DE 1985. 

➢ A Revista Espirito começa a ser publicada no Brasil. 

 

ANO DE 1990. 

➢ Acontece a união das duas delegações, tendo Salvador como a sede. 

 

ANO DE 1991. 

➢ É elaborado o Plano Unificado de Formação Vocacionista no Brasil. 

 

ANO DE 1995. 

➢ A sede da delegação é transferida de Salvador para Vitória da Conquista. 

ANO DE 2000. 

➢ O Pe. Ademir Martine é eleito como conselheiro Geral, sendo o primeiro 

brasileiro, e não italiano, a fazer parte do conselho geral. 

 

ANO DE 2001. 

➢ Aconteceu o Primeiro capítulo da província do Brasil; 

➢ O capitulo definiu Salvador como sede da província. 

ANO DE 2003. 

➢ No dia 03 de setembro aconteceu a ordenação Episcopal do Pe. Edgard 

Moreira da Cunha, na catedral da arquidiocese de Nework, Nova Jersen, 

Estados Unidos. Primeiro Bispo Vocacionista no Mundo. 

 

ANO DE 2004. 

➢ Envio de dois religiosos (Pe. Roberto e Pe. Nicola), da província do Brasil 

para iniciar a missão na Colômbia.  

ANO DE 2006. 

➢ O Pe. Antônio Rafael é eleito como conselheiro Geral, sendo o segundo, 

brasileiro e não italiano a fazer parte do conselho geral. 

➢ Pe. Eduardo é convocado pelo governo geral, para ir abrir a missão no 

Equador. 



 

ANO DE 2012. 

➢ O Pe. Antônio Rafael é eleito superior geral da congregação, sendo o 

primeiro geral brasileiro, e não italiano.  

ANO DE 2014. 

➢ Aconteceu o primeiro encontro dos educadores vocacionais da América 

Latina em Salvador; 

➢ No mês de julho, em Vitória da Conquista, aconteceu o primeiro Congresso 

Vocacional Vocacionista; 

➢ Foi realizado um concurso de músicas sobre a vida e obra do Bem 

Aventurado Justino, em cada paróquia Vocacionista do Brasil. E a final foi 

realizada em Vitória da Conquista, no encerramento do Congresso 

Vocacional. 

ANO DE 2017 

➢  No dia 16 de julho de 2017 na cidade de Araci-BA o Pe. José Ionilto 

Lisboa, foi ordenado Bispo, para a Prelazia de Itaquatiara, no Estado do 

Amazonas.  

ANO DE 2018. 

➢ O Pe. Antônio Rafael do nascimento Lisboa, foi reeleito superior geral da 

congregação.  

 

ANO DE 2020. 

➢ No dia 13 de maio de 2020, a congregação comemorou seus 70 anos de 

presença no Brasil.  

➢ E no dia 18 de outubro, comemorou-se o primeiro centenário de fundação 

da congregação.  

 


