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PADRE GERALDO ELOY LÍVERO, CSS. (1934-2019) 
85 anos 

 

Na manhã do dia 16/09/19, em Goiânia, Goiás, Brasil, no Hospital Araújo Jorge, 
faleceu o nosso confrade, Pe Geraldo Eloy Livero, membro da Província São José. Ele 
nasceu em Itapuí, no Estado de São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 21/12/69 e 
exerceu o ministério sacerdotal nos seguintes locais: Nossa Senhora do Livramento-BA, 
Ituiutaba-MG, Morrinhos-GO, Luziânia-GO, Goiânia-GO, Uberaba-MG, Brasília-DF e Rio 
de Janeiro-RJ. Ele era o Administrador Apostólico da Diocese de Itumbiara-GO e 
Conselheiro Provincial e Tesoureiro em várias ocasiões, sempre praticando com 
dedicação, competência e entusiasmo todas essas funções. Nos últimos anos ele se 
mudou para a Fazenda Pipocas e é dedicada à plantação de árvores de fruto e várias 
tarefas relacionadas ao cuidado da propriedade rural. No entanto, apesar dos pedidos 
para tais ativos na Fazenda Popocas, tem continuado a exercer o seu ministério, 
especialmente com os idosos e enfermos, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em 
Morrinhos-GO. Cerca de 6 meses atrás foi descoberto um tumor maligno no intestino e, 
atendendo à sua gravidade, os médicos optaram por não realizar a cirurgia, mas apenas 
para fazer sessões de quimioterapia. Confrontado com o agravamento da doença, e a 
fragilidade de seu corpo, padre Geraldo teve que ser hospitalizado por várias ocasiões, 
para melhor atendimento e acompanhamento médico. Esta manhã, às 8 horas, faleceu 
depois de ter enfrentado o calvário de sofrimento, mas sempre mostrando grande 
otimismo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e um grande amor por Nossa Senhora. A 
Província São José e os parentes do padre Geraldo nossa solidariedade e nosso apreço 
pela dedicação e zelo apostólico que sempre demonstrou pelo nosso irmão durante sua 
vida. Pe. Geraldo, como era seu desejo, será sepultado em Marília-SP, no túmulo de sua 
família. 

Gostaria de lembrar a prescrição de nossas Constituições e podemos lembrar 
nosso confrade Pe. Geraldo para a celebração da Missa e na nossa oração pessoal e 
comunitária. RIP. Padre Geral. 


