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É com
muito pesar
que os

Missionários Redentoristas da Província de Campo Grande comunicam o
falecimento de do PADRE THIAGO PALMEIRA MACHADO.

Faleceu nesta terça-feira (05), em decorrência de uma parada cardíaca aos
29 anos, em um hospital em Campo Grande/MS. Nascido no dia
21/11/1989 fez seus primeiros votos na Congregação Redentorista em
30/01/2011. Foi ordenado padre em 06/12./2014.

O velório acontecerá na Paróquia Imaculada Conceição em Aquidauana –
MS, onde esteve como pároco nos últimos anos. Após, seguirá para
Curitiba onde está prevista a Missa de corpo presente na quinta-feira (7) às
12 horas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Oremos pela Páscoa eterna deste nosso irmão, por sua família e pela
família Redentorista!
Dai-lhe Senhor o descanso Eterno e a luz perpétua o ilumine! Descanse em
paz!
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Morre aos 29 anos o padre Thiago, recém
empossado na paróquia de Campo Grande

fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-
de-campo/191609

LUTO NA IGREJA CATÓLICA

Faleceu na manhã da terça-feira (5) o padre Thiago
Palmeira Machado, de 29 anos, recém empossado como
um dos párocos do Santuário Estadual Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, em decorrência de parada
cardíaca.

imagem: Reprodução

Faleceu na manhã da terça-feira (5) o padre Thiago Palmeira Machado, de
29 anos, recém empossado como um dos párocos do Santuário Estadual
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em decorrência de parada cardíaca.
O padre, que estava hospitalizado em Campo Grande, deu entrada
hospitalar devido a crise aguda de pancreatite. Internado, ele sofreu duas
paradas cardíacas e faleceu.

O padre redentorista foi empossado no dia 27 de janeiro em Campo
Grande. Antes disso, atuava como pároco em Aquidauana, onde foi velado,
na Paróquia Imaculada Conceição.

Palmeira foi ordenado padre em 06 de dezembro de 2014, tendo feito os
1/2

http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
http://www.fatimanews.com.br/banner/clica_banner/321/
http://www.fatimanews.com.br/
http://www.fatimanews.com.br/banner/clica_banner/448/
whatsapp://send?text=Morre aos 29 anos o padre Thiago, rec%C3%A9m empossado na par%C3%B3quia de Campo Grande - http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
https://plus.google.com/share?url=http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
https://twitter.com/home?status=http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
http://www.fatimanews.com.br/upload/dn_noticia/2019/02/1549538190.jpg
whatsapp://send?text=Morre aos 29 anos o padre Thiago, rec%C3%A9m empossado na par%C3%B3quia de Campo Grande - http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
https://plus.google.com/share?url=http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
https://twitter.com/home?status=http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-29-anos-o-padre-thiago-recem-empossado-na-paroquia-de-campo/191609/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/amigos-entristecidos-com-a-partida-de-sossego-de-fatima-do-sul/191781/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-68-anos-dino-rocha-o-maior-sanfoneiro-do-brasil/191777/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/morador-de-ivinhema-morre-apos-sofrer-acidente-domestico/191758/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/lenda-dos-palcos-atriz-e-cantora-bibi-ferreira-morre-aos-96-anos/191718/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/aos-77-anos-faleceu-o-braz-antigo-morador-do-lar-dos-idosos-de/191550/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/fatima-do-sul-se-despede-do-pioneiro-fotografo-zenilton/191548/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/fatima-do-sul-da-adeus-ao-produtor-rural-arlindo-pereira/191540/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/ainda-nao-caiu-a-ficha-diz-sonia-lima-sobre-morte-de-wagner-montes/191522/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/fatima-do-sul-se-despede-do-pioneiro-alexandre-aos-96-anos/191476/
http://www.fatimanews.com.br/noticias/morre-aos-100-anos-vo-gois-pai-do-advogado-mauricio-gois-em-fatima/191473/
http://www.fatimanews.com.br/saude/familia-comemora-grande-milagre-na-vida-de-hedder-de-fatima-do-sul/191801/
http://www.fatimanews.com.br/cidades/vicentina/educacao-realiza-palestra-motivacional-aos-profissionais-das-redes/191792/
http://www.fatimanews.com.br/cidades/vicentina/trabalhos-legislativos-retornam-nesta-terca-feira-e-duda-destaca/191786/
http://www.fatimanews.com.br/esportes/fatimassulense-1o-lugar-no-bonito-cross-mtb-estadual-categoria-master/191783/
http://www.fatimanews.com.br/cidades/fatima-do-sul/novas-medidas-de-combate-ao-trafico-resultam-em-09-pessoas-presas-no/191780/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.fatimanews.com.br/
http://www.dothcom.net/?utm_source=fatimanews.com.br
http://www.dothnews.com.br/?utm_source=fatimanews.com.br


primeiros votos na Congregação Redentorista em 30 de janeiro de 2011.
Como membro da Congregação Redentorista, o padre Thiago também
atuava como animador vocacional em Mato Grosso do Sul e acompanhava
os passos de outros jovens que pretendiam ingressar no sacerdócio.

Em sinal de luto, a bandeira do Brasil hasteada no Santuário Estadual
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está a meio mastro. Após a
celebração desta manhã, o corpo do padre seguiu para Curitiba (PR), onde
esta prevista a Missa de corpo presente nesta quinta-feira (7), às 12 horas,
no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e posterior
sepultamento.
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