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Morre em Curvelo o padre Luciano Silveira Ivo, aos 80
anos
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anos.ghtml
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2 de janeiro de 2021

Nota de Falecimento – Padre Luciano Silveira Ivo,
CSsR

arquidiamantina.org/home/2021/01/02/nota-de-falecimento-padre-luciano-silveira-ivo-cssr

Plenamente confiantes na ressurreição em Cristo o arcebispo, Dom Darci José Nicioli e o

Clero da Arquidiocese de Diamantina se solidarizam com os familiares e amigos do Padre

Luciano Ivo, CSsR, que faleceu neste sábado, 02 de janeiro, em Curvelo (MG).

Atualmente, o Padre Luciano Ivo fazia parte da Equipe Missionária dos Redentoristas

responsáveis pela Basílica de São Geraldo na cidade de Curvelo.

A Missa de Exéquias será realizada neste domingo, 03 de janeiro, às 14h, na Basílica de

São Geraldo. Em seguida, ocorrerá o sepultamento.

“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E

todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” (João 11, 25-26)
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Padre Luciano Silveira Ivo completou 53 anos de sacerdócio em 2020 — Foto: Assessoria

da Basílica de São Geraldo/Divulgação

Faleceu neste sábado (2) o padre Luciano Silveira Ivo, de 80 anos, missionário

redentorista na basílica de São Geraldo, em Curvelo.

Segundo a assessoria de comunicação da basílica, ele teve um infarto e morreu na casa

onde vivia com os outros padres da congregação, que fica em um anexo da basílica.

A missa de exéquias será realizada neste domingo (3), às 14h, na basílica de São Geraldo.

A celebração de despedida do sacerdote será aberta ao público, mas com restrição no

número de participantes dentro da igreja devido à pandemia.

A cerimônia também será transmitida pelas redes sociais da basílica e em seguida será o

enterro do padre.

Padre Luciano Silveira Ivo — Foto: Assessoria da Basílica de São Geraldo/Divulgação

Trajetória

Padre Ivo nasceu em Curvelo, em 16 de julho de 1940. Em 2020, ele completou 53 anos de

ordenamento como sacerdote.

Durante a vida sacerdotal, padre Ivo passou pelas cidades de Timóteo e Coronel

Fabriciano, no Vale do Aço, e ainda na diocese de Montes Claros, em Grão Mogol.
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Ele retornou à cidade natal há cerca de sete anos, onde passou a ser membro da equipe de

pastoral da basílica de São Geraldo.

Veja mais notícias da região em G1 Grande Minas.
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