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PE. KLEIBE FRANÇA RIBEIRO, CSS. (1971-2001) 
29 anos 

 
Pe. Kleibe, nascido aos 27 de setembro de 1971, no Rio de Janeiro-RJ, era filho de 

Carlos Antônio Ribeiro e Ana Maria França. Entrou para o Seminário em 1988 (Morrinhos)! fez 
o Noviciado em 1994 (Uberaba), Profissão perpétua em 1998 (Belo Horizonte) e foi ordenado 
sacerdote aos 26 de junho de 1999 (Rio de Janeiro).  

Após a ordenação, passou a orientar, como Formador, os candidatos de nossa Casa de 
Acolhida (Rio de Janeiro); em 2000 (primeiro semestre), os filósofos da Casa de Formação 
(Brasília); e, no segundo semestre, os do Propedêutico (Goiânia); além de, nessas 
comunidades, exercer um trabalho apostólico muito profícuo junto às pastorais e movimentos 
como Vigário Paroquial.  

Com grande capacidade de liderança, demonstrava entusiasmo, criatividade e arrojo em 
seus empreendimentos, facilidade na comunicação e espírito jovial e acolhedor que atraía, de 
modo especial, os jovens: um autêntico estigmatino a serviço da "educação cristã da 
juventude".  

No dia 11 de janeiro de 2001, sofreu grave acidente automobilístico em Laranjeiras - PR, 
onde se encontrava com seus pais para um período de descanso. Socorrido no Hospital de 
Guarapuava-PR, passou por uma cirurgia e, alguns dias depois, obtendo alta dos médicos, foi 
transferido de avião para Goiânia. Aí teve acompanhamento médico diário, além da presença 
de D. Ana, sua mãe, que é enfermeira especializada.  

No dia 27, pela manhã, começou a sentir dores fortíssimas por todo o corpo; medicado, 
melhorou um pouco. Mas, à tarde, seu estado de saúde se agravou e, de imediato, foi levado 
para o Hospital do Jardim América.  
Segundo os médicos que o atenderam, tudo o que foi possível fazer, foi feito.  
Infelizmente, às 17 horas, seu organismo não resistiu, vindo a falecer. Pe. Kleibe tinha apenas 
29 anos de idade e um ano e meio de sacerdócio.  

Seu corpo foi levado para a Capela da Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santa 
Edwiges (Goiânia), onde exercia o múnus de Vigário paroquial, e após a Missa de corpo 
presente, o féretro seguiu para Morrinhos. Na Igreja São Sebastião, foi velado até à tarde de 
domingo (28). Às 16 horas, foi celebrada Missa presidida pelo Superior Provincial, Pe. Antônio 
Fernando Brochini, concelebrada por D. José Alberto Moura, Bispo de Uberlândia e um número 
muito grande de confrades estigmatinos (21), mais 02 representantes da Província Santa Cruz: 
Pe. Devanir e Pe. Jacob Tomazzella); presentes também, um Padre Redentorista, seu colega, 
e Pe. Geraldo, Jesuíta, da Casa da Juventude de Goiânia, onde Pe. Kleibe, em algumas 
oportunidades, havia trabalhado em prol dos Encontros para Jovens.  
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O sepultamento deu-se logo em seguida em nosso jazigo.  

Num momento tão doloroso o que podemos dizer? Que Pe. Kleibe seja para todos nós 
um luminar protetor para a caminhada da Província neste novo milênio! Rezemos pelo seu 
eterno descanso.  


