CONGREGAÇÃO ROGACIONISTA
PROVÍNCIA SÃO LUCAS
www.rogacionista.org – provincia.br@rcj.org – Tel. (11) 3619-4200
Av. Santa Marina, 534 – Água Branca
05036-000 São Paulo SP Brasil

ROGAI AO SENHOR DA MESSE... (Mt 9,38)

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Prot.: 604/18
Objeto: Falecimento

Prezada Família do Rogate
Com imenso pesar, comunico o óbito de nosso coirmão, Pe. Reginaldo Veríssimo
Ferreira, ocorrido nesta madrugada, em Uberaba (MG). O religioso, missionário em Angola,
estava de férias, em Frutal (MG), na casa de seus familiares. Chegou em São Paulo no dia
16 último. Sentindo-se febril no dia 26, procurou atendimento no hospital local. Após alguns
dias, foi diagnosticada a malária. Houve agravamento dos rins e fígado e o religioso, na tarde
de ontem, dia 30, foi transferido para o Hospital Escola de Uberaba (MG), cidade maior.
Infelizmente Pe. Reginaldo não suportou o tratamento, vindo à óbito neste dia 31 de janeiro.
Reginaldo nasceu na cidade de Frutal (MG), no dia 19 de janeiro de 1979, sendo filho
de Valdomiro Veríssimo Ferreira e Terezinha Tomé de Almeida. Ingressou na Congregação
em Brasília (DF), em 2007. O Noviciado fez no ano de 2009, em Curitiba (PR), onde também
professou pela primeira vez em 31 de janeiro de 2010, há oito anos. Foi ordenado Padre no
dia 07 de fevereiro de 2015, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em sua cidade natal, por
Dom Antonio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho (PR).
Nos dois primeiros anos de ministério sacerdotal, trabalhou no Seminário Rogacionista
João XXIII, em Bauru (SP), onde desempenhou a função de Formador da etapa do
Propedêutico. Após o falecimento de um dos missionários Rogacionistas de Angola num
acidente automobilístico em novembro de 2016, Pe. Reginaldo colocou-se à disposição para
trabalhar como missionário na África. Depois de breve preparação, em março de 2017 chegou
em Cafunfo, Lunda Norte, Angola, onde exerceu o trabalho missionário.

Neste dia da Festa do Nome Santíssimo de Jesus para a Família do Rogate, Pe.
Reginaldo partiu aos braços do Pai, no descanso eterno. Sua simplicidade, alegria e
testemunho continuarão a refletir em nossas vidas.
Unidos na dor, em comunhão e preces,

_________________________
Pe. Juarez Albino Destro, rcj
Superior Provincial

