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Prot. N. 145/2007 
 

 
Aos Superiores Provinciais, Regionais e Distritais 

 
 
Caros Confrades, 
 

É com profunda dor que vos comunicamos a morte do nosso confrade P. Umberto Chiarello, esta 
noite em Vitorchiano (Viterbo – Itália). 

 
Ele nasceu em Scala Coeli, na província de Cosenza, a 29 de Novembro de 1930. 
Fez a sua Primeira Profissão no dia 29 de Setembro de 1947 e foi ordenado sacerdote a 6 de Julho 

de 1958. 
 
O P. Umberto fez os seus estudos no Colégio Internacional de Roma, obtendo a Licenciatura em 

Teologia e o Doutoramento em Filosofia na Universidade Gregoriana de Roma. 
 
O seu currículo foi muito rico: ainda estudante, foi colaborador da formação dos seminaristas na 

ilha da Madeira, onde estava a iniciar-se a fundação da Província Portuguesa. Ordenado sacerdote, foi 
prefeito de disciplina na nossa casa de Pagliare, da Província IM; professor assistente na Gregoriana na 
especialização de teologia espiritual; deu o seu contributo às Edições Dehonianas. 

 
Para a nossa Congregação, ele exerceu o cargo de Superior Provincial da Província Italiana 

Meridional de 1981 a 1987. 
Em 1996 foi nomeado 4º Conselheiro Geral, cargo que lhe foi confirmado durante o Capítulo 

Geral de 1997, que o elegeu 1º Conselheiro Geral. 
 
Terminado o seu cargo na Cúria Geral, foi enviado para a comunidade de Vitorchiano, onde 

continuou o seu empenho a favor da Congregação, graças aos seus conhecimentos em vários sectores 
que ajudaram à vida da Congregação. 

 
Agradecemos ao Senhor que nos concedeu o dom da pessoa do P. Umberto que, além de ser um 

grande servidor para a Congregação, foi também um óptimo confrade para todos aqueles que tiveram a 
sorte de o conhecer e de trabalhar com ele. 

 
Segundo a norma do nosso Directório Geral 69,3 e da tradição estabelecida na nossa 

Congregação, peço que em cada comunidade religiosa seja celebrada uma santa missa em seu 
sufrágio. 

 
Em nome de toda a Congregação, exprimo as condolências aos seus familiares e à Província IM. 
 
Saúdo-vos no Coração de Cristo Ressuscitado, vencedor da morte. 
 
 
 P. José Ornelas Carvalho, scj 
 Superior Geral 


