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Pe. Geraldo Cifani Pinheiro de Faria, SVD
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Pe. Geraldo Cifani Pinheiro de Faria nasceu no dia 30 de janeiro de 1933, em Belo Hori-

zonte MG, filho de Affonso Pinheiro de Faria e Vicência Cifani Pinheiro de Faria. En-

trou em 1943 no seminário menor da Congregação do Verbo Divino no Instituto Missioná-

rio São Miguel, na Borda do Campo, em Antônio Carlos-MG. Em 1949 seguiu para o Se-

minário do Espírito Santo em Santo Amaro, São Paulo, onde recebeu a vestição no dia 02

de fevereiro de 1949. Emitiu os seus primeiros votos no dia 02 de fevereiro de 1951 e os

votos perpétuos no ano de 1957. Foi ordenado sacerdote no dia 03 de agosto de 1958.

Após sua ordenação sacerdotal, em fevereiro de 1959 partiu para os Estados Uni-

dos, Washington, para estudar inglês em preparação ao trabalho no continente africano.

Em 1960 partiu para sua primeira missão em Gana África, onde permaneceu até 1980.

Por lá exerceu a função de professor e também de capelão em presídios, especialmente en-

tre os condenados à morte. Pe. Geraldo fazia questão de lembrar o seu trabalho junto aos

condenados, com quem muito aprendeu e pôde anunciar o Evangelho. Em Gana sofreu

muitas vezes com a malária e com isso sua saúde foi ficando muito abalada.

No final dos anos 70 veio de férias ao Brasil e recebeu o convite para retornar ao nosso

país. Depois de muito pensar ele aceitou o convite. Em abril de 1980 retorna para o Brasil

e em 1981 assume o cargo de Reitor do Seminário Menor, no Instituto Missionário São

Miguel, na Borda do Campo-MG, o mesmo no qual ele havia estudado. Naquela época

houve a visita-geral e surgia a ideia de fechar o seminário menor. Pe. Geraldo era contra o

fechamento daquele seminário e ficou muito aborrecido quando de fato isso aconteceu.

Sendo assim, ele deixou o reitorado e partiu para Brasília.



Viva Deus uno e Tr ino em nos so s corações !

No Distrito Federal assumiu como pároco na Paróquia do Verbo Divino onde permaneceu por

dez anos, até 1994, quando foi transferido para a cidade de Juiz de Fora MG, onde assumiu

a missão na Igreja de São Sebastião.

Nos anos de trabalho em Juiz de Fora seu fecundo apostolado reuniu uma comunidade viva e

comprometida com os pobres, com a catequese e com a liturgia.

É neste período que Pe. Geraldo intensifica o seu trabalho bíblico, desenvolvendo um método

de estudo da Bíblia por correspondência, enviando gratuitamente todo o material de estudo

para mais de duas mil pessoas.

É também em Juiz de Fora que Pe. Geraldo vê germinar e florescer seu apostolado pela beati-

conhecer pessoalmente essa jovem que sofreu o martírio, ainda nos tempos em que ele estava

na Borda do Campo como reitor, Pe. Geraldo se convenceu de que essa jovem poderia ser

beatificada como a Maria Goretti dos nossos dias. Tomou a inciativa de recolher os dados bi-

ográficos e levar o assunto às autoridades eclesiásticas. Sua expectativa era assistir a beatifi-

cação de Isabel Cristina durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.

Ainda em Juiz de Fora, na Igreja de São Sebastião, Pe. Geraldo deixa sua marca com a Missa

das Crianças. Era a Missa que ele não abria mão de celebrar. Todos os domingos, às 11:00hs,

com a igreja cheia, Pe. Geraldo celebrava com a linguagem própria para as crianças e seus

familiares. Fazia questão de cumprimentar a todas as crianças no momento da paz. Ainda que

isso durasse minutos e que suas forças já não fossem tantas.

Em julho de 2010, após sentir-se mal, Pe. Geraldo foi hospitalizado. Nesta ocasião lhe diag-

nosticaram uma massa tumoral no pâncreas. Sua atitude foi sempre a mesma, continuar o ser-

viço missionário. Muitas vezes nos dava a impressão de que não sabia da enfermidade ou que

pelo menos havia esquecido. Enquanto o tempo passava, a esperança de muitos se renovava.

Porém, em agosto de 2012, Pe. Geraldo pede ao Superior-provincial para comunicar ao arce-

bispo que já não era possível continuar. De forma serena, no seu leito, ele fez memória de sua

história vocacional e concluiu: Valeu! Agora acabou...

No dia 5 de novembro, às 16:00h, em seu quarto na Comunidade do Verbo Divino, vítima do

câncer no pâncreas, padre Geraldo Cifani entregou sua vida nas mãos do criador.


