
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio e 
nell’intercessione”. 

(Don Alberione) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Alle ore 23 di Domenica 14 agosto 2011, nell’imminenza della festa dell’assunzione al cielo di 
Maria Santissima, è stato chiamato in cielo il nostro confratello Don Virgílio Tito Ribeiro da Silva 
primo sacerdote paolino portoghese. 

DON VIRGÍLIO TITO RIBEIRO DA SILVA  
82 anni di età, 59 anni di vita paolina, 54 anni di sacerdozio 

Don Virgílio Ribeiro da Silva, è nato il 18 dicembre 1928, a Vales do Rio, comune di Covilhã, diocesi di 
Guarda, in Portogallo, e nello stesso giorno è stato battezzato. Primo di cinque fratelli e due sorelle. 

A dodici anni, nel 1941, entrò nel Seminario minore di Fundão dove rimase per cinque anni. Dopo 
qualche tempo, nel 1947, fece il suo ingresso nel Seminario dell’Istituto Missionario della Pia Società San 
Paolo di recente fondazione, nella Rua do Lumiar, a Lisbona. Lo accolse tra i primi seminaristi don 
Francesco Saverio Boano, fondatore della Congregazione in Portogallo. Qui condusse gli studi liceali, e fu 
ammesso al noviziato nel 1951 ed emise la prima Professione religiosa nel 1952. Com’era d’abitudine per gli 
studenti più avanti negli anni, collaborò alla formazione scolastica dei più giovani insegnando la lingua 
portoghese, matematica e geometria materie nelle quali eccelleva. 

Conclusi gli studi filosofici a Lisbona, Don Virgílio raggiunse Roma per seguire gli studi teologici presso 
il Collegio Internazionale Paolino. A Roma venne ordinato sacerdote il 25 gennaio 1957: primo sacerdote 
paolino di origine portoghese. Tornato in Portogallo, continuò la sua attività di insegnante, prima con gli 
aspiranti e in seguito divenne formatore dal 1962 al 1991. Nello stesso periodo svolse anche l’attività 
apostolica presso la nostra tipografia e il magazzino, e come Superiore della comunità di Apelação per più 
mandati. A don Virgílio venne anche chiesto di esercitare il suo ministero sacerdotale prestando servizio 
presso le Parrocchie di Lumiar e di Ameixoeira dal 1959 al 1962. Quando la sede dell’Istituto si trasferì ad 
Apelação, comune di Loures, nel 1963 continuò tale impegno parrocchiale a Frielas e a Apelação. In questa 
parrocchia si impegnò per la costruzione della nuova chiesa che portò a termine. Sono molte le Parrocchie 
che conobbero il suo zelo sacerdotale. Nel 1992 si trasferì a Fatima e qui fu per diversi anni Direttore della 
Libreria Paulus. Nel 2002 venne nominato responsabile dell’animazione dei Cooperatori Paolini. La sua 
sensibilità nel campo della direzione spirituale lo portò a dedicarsi quasi esclusivamente a questo ministero, 
attirando persone da ogni parte del paese e offrendo a quanti lo consultavano conforto e soluzione dei 
problemi spirituali. 

La sua salute andava però aggravandosi di giorno in giorno e venne sollevato progressivamente dalle 
varie incombenze. Trasferito alla comunità di Apelação, si dedicò soprattutto all’apostolato della preghiera e 
della sofferenza. Peggiorando ulteriormente nelle ultime settimane, fu necessario il ricovero ospedaliero fino 
alla sera del 14 agosto in cui è morto in seguito a una patologia polmonare acuta. 

Quanti lo hanno conosciuto, Paolini e non, ne hanno apprezzato la capacità di accoglienza e la 
sollecitudine nell’ascolto, le qualità di pastore, di confessore e di direttore spirituale 

Raccomandiamo questo nostro Confratello al Padre e invochiamo per lui la Sua misericordia infinita che 
salva e giustifica. Ed egli interceda per tutti noi presso il Signore, particolarmente per le necessità 
apostoliche dei Paolini in terra portoghese. 
 
Roma, 16 agosto 2011            
          Don Carlo Cibien (ff) 
 

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1)  



Pelas 23 horas do dia 14 de Agosto de 2011, véspera da Solenidade de Nossa Senhora da Assunção, 
foi chamado ao céu o primeiro sacerdote Paulista português 

 
Pe. Virgílio Ribeiro da Silva 

82 anos de vida, 59 de vida paulista, 54 anos de sacerdócio 
 
O Pe. Virgílio Ribeiro da Silva nasceu em Vales do Rio, concelho de Covilhã, diocese da Guarda, 
Portugal, no dia 18 de Dezembro de 1928. Era o mais novo de cinco irmãos e duas irmãs.  
Entrou aos 12 anos no seminário menor do Fundão, em 1941, onde permaneceu cinco anos. Algum 
tempo depois de sair deste seminário, ingressou no recém-fundado seminário do Instituto 
Missionário Pia Sociedade de São Paulo, em 1947, na Rua do Lumiar, em Lisboa, sendo um dos 
primeiros seminaristas acolhidos pelo Pe. Benedito Francisco Xavier Boano, fundador da 
Congregação em Portugal. Ali concluiu os estudos liceais, ingressou no noviciado no ano de 1951 e 
emitiu a Primeira Profissão Religiosa, em 1952. Tal como os outros colegas mais adiantados nos 
estudos, colaborou na formação académica dos mais novos, leccionando sobretudo Português, 
Matemática e Geometria, em que era perito. 
Terminados os estudos filosóficos, em Lisboa, o Pe. Virgílio seguiu para Roma para cursar 
Teologia no Colégio Teológico Internacional Paulista. Foi ordenado sacerdote em Roma, no dia 25 
de Janeiro de 1957, tornando-se o primeiro sacerdote Paulista português. 
Regressado a Portugal, continuou a sua actividade como professor dos aspirantes e posteriormente 
formador, de 1962 a 1991. Neste mesmo período, dedicou-se ao apostolado na nossa tipografia e no 
Armazém; e teve vários mandatos como Superior da Comunidade de Apelação.  
Ao Pe. Virgílio foi-lhe pedido também que exercesse o seu ministério sacerdotal colaborando nas 
paróquias do Lumiar e Ameixoeira, de 1959 a 1962. Depois da transferência da sede do Instituto 
para Apelação, concelho de Loures, em 1963, continuou com a pastoral paroquial em Frielas e 
Apelação. Nesta paróquia desenvolveu todas as iniciativas concernentes à construção da igreja 
paroquial, que levou a bom termo. Colaborou ainda nas paróquias de Camarate, Catujal, Unhos e 
Sacavém. Em todas elas deixou uma marca de simpatia e zelo sacerdotal. 
Transferido para Fátima em 1992, foi por diversos anos director da Paulus Livraria e em 2002 foi 
nomeado responsável pelos Cooperadores Paulistas. A sua sensibilidade na área da direcção 
espiritual levou-o a dedicar-se quase exclusivamente ao atendimento de muitas pessoas, as quais, 
provenientes de todo o país, o consultavam procurando alívio para os seus problemas espirituais.  
Devido ao agravamento da sua saúde, aos poucos e poucos foi deixando as várias actividades, sendo 
transferido para a comunidade de Apelação, onde se dedicou especialmente ao apostolado da oração 
e do sofrimento. O seu estado de saúde agravou-se ainda mais nas últimas semanas, tendo sido 
levado para o lar de idosos São Vicente de Paulo, em Lisboa, onde pôde receber melhores cuidados 
médicos e assistenciais. Ali faleceu pelas 23 horas do dia 14 de Agosto de 2011, em consequência 
de uma pneumonia agravada por uma infecção de microorganismos multirresistentes.  
O Pe. António Gil, pároco da freguesia do Peso, na carta de apresentação do jovem Virgílio em 
vista à sua entrada na Sociedade de São Paulo, em 1947, atesta que «o aspirante Virgílio Ribeiro da 
Silva e os seus pais têm muito bom comportamento moral e religioso; ele tem inclinação e toda a 
tendência para a vida eclesiástica e a piedade e virtude, e é esta a sua maior ambição». De facto, a 
sua vida de oração e santidade foi sempre reconhecida, tanto pelos aspirantes, que o estimavam 



muito por ser próximo e acolhedor, quanto pelos membros da Família Paulista, Cooperadores e 
leigos, que o consideravam um grande pastor, confessor e director espiritual. 
O corpo do Pe. Virgílio será velado na Igreja Paroquial de Apelação, no dia 16 de Agosto, a partir 
das 17 horas. O funeral será celebrado no dia 17 de Agosto, às 10 horas, sendo o corpo sepultado 
no Cemitério de Camarate, Loures. 
 
Lisboa, 15 de Agosto de 2011, Solenidade de Nossa Senhora da Assunção 
 
 
 


