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“Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.” 
(2Tim 4,7) 

Nota de Pesar 

Informamos com profundo pesar o 
falecimento do nosso querido Pe. Emilio La Noce. 
O mesmo retorna à casa do Pai com 82 anos, vítima 
da Covid-19. 

Pe. Emilio, nascido em Mirabella Imbaccari 
no dia 16 de outubro de 1938 e ordenado presbítero 
diocesano de Caltagirone no dia 8 de agosto de 
1962, após completar nove anos de padre veio para 
Porto Velho, em 27 de março de 1972, onde 
permaneceu até 5 de abril de 2012. Neste tempo, 
foi pároco da paróquia São Cristóvão, Vigário 
Geral e pároco da catedral Sagrado Coração de 
Jesus. Como se lê na comunicação oficial de sua 
diocese, depois de 40 anos de Amazônia, sentia 
“saudades da celebração feliz da fé, que se colhe na 
alegria, nos cantos, no movimento, no estar juntos, 
sem olhar o relógio, com a participação festiva, em 
que todos se sentem atores e não espectadores”. 

Afirma ainda seu Bispo, Dom Calogero Peri, OFMCap: “Quem o conheceu mais intimamente 
se lembra da personalidade dócil e serena, a figura sempre enamorada de seu sacerdócio e da Igreja, 
o seu serviço competente e apaixonado no anúncio do Evangelho. Seguramente nos lembraremos dele 
como o sacerdote missionário na Amazônia por um longo período de 40 anos. Isso porque costumava 
dizer: ‘O meu coração ficou no Brasil!’ O projeto de desenvolver um serviço aos irmãos mais 
necessitados amadureceu nele de um desejo profundo de doação e de uma visão existencial e essencial 
da Vida e das situações” (tradução livre). 

Somos muito gratos pela vida dedicada à Igreja de Porto Velho, pelo sua grande dedicação e 
pela testemunho de vida que deixou em nossas comunidades. 

Deus lhe dê a felicidade, a luz e a paz! 

Porto Velho, 14 de novembro de 2020. 
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