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Pe. Lúcio Ribeiro Brandão, SVD

Nasceu em 17 de janeiro de 1923, em Belo Horizonte-MG
Morreu em 20 de julho de 2012, Juiz de Fora-MG

Pe. Lúcio Ribeiro Brandão nasceu no dia 17 de janeiro de 1923, em Belo Horizonte, estado

de Minas Gerais, filho de Newton Brandão e Claudina Ribeiro Brandão. Seu pai era um caixeiro-

viajante enquanto sua mãe cuidava do lar. Lúcio Foi batizado no dia 29/07/1923 na Paróquia de

Nossa Senhora do Pilar, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais. No dia 13 de maio de

Campo, na cidade de Antônio Carlos que naquele tempo chama-

tumava dizer, Lúcio já se destacava por sua educação e habilidades para acolher os visitantes.

Quando chegava alguém de fora ou de destaque, era o jovem Lúcio o escolhido para conversar ou

pronunciar algumas palavras. No dia 02 de fevereiro de 1941 ingressou no noviciado em Santo

Amaro, estado de São Paulo. Emitiu seus primeiros votos no dia 01 de março de 1943, renovou os

votos nas seguintes datas: 01/03/1944, 01/03/1945, 26/02/1946 e 27/02/1947 e neste mesmo

período estudou Filosofia e Teologia. Professou os Votos Perpétuos no dia 08/09/1947; nesse

mesmo ano foi ordenado Diácono. Em 29 de fevereiro de 1948 foi ordenado Presbítero no Semi-

nário do Ipiranga em São Paulo e no dia 01 de março de 1948 celebrou a primeira missa em Santo

Amaro São Paulo.

Após sua ordenação sacerdotal, em 1949, seguiu para o Estado do Paraná, na cidade de São José

dos Pinhais onde trabalhou na formação no Pré-seminário.

Movido pelo espírito missionário, ficou inquieto com as notícias que recebia da recente fundação

verbita em Portugal com a presença dos padres brasileiros, Caio de Castro e Geraldo Proença Sigaud.

Aceitou o convite do Pe. Alexandre Janssen para juntar-se aos missionários em Portugal e partiu para a

missão além mar no dia 07 de setembro de 1949.

Pe. Lúcio chegou à sua nova terra no dia 18 de setembro de 1949 e uma nova história começaria

para esse missionário. Depois de uma noite em Lisboa, seguiu em trem para a recém aberta casa missio-

nária em Tortosendo. Ali fez um pouco de tudo. De Tortosendo recebe destino missionário para o Semi-

nário de Guimarães, onde permanece por um ano e logo é nomeado o primeiro Reitor do Seminário do

Verbo Divino em Fátima.

Missionários do Verbo Divino



Em 1957 retorna à Guimarães para assumir também a função de Reitor. Em 1959, uma vez 

mais vai à Fátima.

No dia 14 de fevereiro de 1961 é destinado para o Seminário de Tortosendo onde dedicou-se à 

pastoral vocacional e ao cuidado dos vocacionados. Conta-se que Pe. Lúcio também trabalhava na 

enfermaria do seminário e com atenção especial atendia a todos os seminaristas, mesmo quando os 

leves arranhões não passavam de um dengo.

No dia 10 de Novembro de 2002 a comunidade de Tortosendo fez uma despedida solene para o 

missionário que durante 41 anos estivera com eles anunciando a Palavra de Deus e testemunhando o 

Verbo Divino. Pe. Lúcio já tinha recebido destino de volta ao Brasil depois de 53 anos de vida e 

missão em Portugal.

Em 14 de novembro de 2002 Pe. Lúcio chega à Belo Horizonte e integra-se à comunidade da 

Casa Central. Como ser novamente brasileiro, depois de tantos anos com os portugueses? Seu 

sotaque lusitano o denunciava e todos pensavam que ele era de lá, mas o seu jeito mineiro o fazia 

cada vez mais nosso. Durante o período em que esteve em Belo Horizonte atendia com alegria todos 

que o buscavam para confissões ou direção espiritual. Celebrava na Capela do Colégio Arnaldo e era 

presente na vida da província, seja nos retiros, assembleias e confraternizações.

morrer dentro de poucos meses. Por isso voltei. Mas já passaram-se tantos anos... Se eu soubesse, 

com a sua família o fez voltar para estar com os seus.

Pe. Lúcio estava atento a tudo que se passava. Informava-se e comunicava-se pela internet. 

Dedicou horas, dias e meses à confecção da Árvore Genealógica de sua familia, o que resultou em 

três grandes volumes e numa aproximação sem igual entre os familiares.

Ainda em 25 de Setembro de 2009 P. Lúcio retornou à Portugal, para as comemorações dos 

sessenta anos da abertura do Seminário do Tortosendo e por lá permaneceu por algumas semanas.

A fragilidade de sua saúde era percebida e aos poucos os problema de circulação agravavam-

se. Tratamentos, intervenções cirurgicas, nada resultava para a melhora desse mal que lhe afetava as 

pernas e, mais recentemente os intestinos e estômago. 

Em dezembro de 2011, em um discernimento conjunto com o Superior Provincial, Pe. Lúcio 

aceitou a sua transferência para a Comunidade do Verbo Divino e em Janeiro de 2012, mudou-se 

para a cidade de Juiz de Fora-MG. Nos meses que esteve na nova comunidade, percorreu o seu 

calvário com os tratamento possíveis. Aceitando a dor como caminho de santidade, foi hospitalizado 

no dia 18 de junho e às 23:00h do dia 20 de julho de 2012, vítima de uma isquemia mesentérica,

entregou serena e definitivamente sua vida nas mãos de Deus.


