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Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2019. 

 

Estimados Irmãos: graça e paz! 

 

Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de nosso 

querido e saudoso irmão Frei Luciano Núñez García, OSA. Em nome de todos os Irmãos 

de nossa pequena Província quero expressar a vocês, Irmãos da Província mãe, nossas 

condolências, que são também as nossas, uma vez que Frei Luciano faz parte de 

nossa história. 

De fato, de seus 67 anos de Vida Religiosa, a maior parte deles transcorreu em 

terras brasileiras, na “Vicaria Matritense”, entregando, com afinco, dedicação e 

evangélico testemunho, sua vida, principalmente em favor dos doentes, dos pobres 

e dos esquecidos. 

Aqui exerceu as funções de vigário paroquial, pároco, prior de comunidade, 

professor do Colégio Santo Agostinho, vicário regional, além de assessorar diversos 

movimentos, entre os quais as Equipes de Nossa Senhora e a Renovação Carismática 

Católica. 

No entanto, sua maior missão foi “evangelizar os pobres”, fundador da “Sopa 

dos Pobres”, da Obra Santo Tomás de Vilanova. Como disse um  

de nossos irmãos, ao receber a notícia de seu passamento, ele “deu pão a 

quem tem fome”, com suas próprias mãos! 

Entre as muitas frases de Frei Luciano, destaco uma que sempre me chamou 

a atenção: “O melhor elogio que se pode fazer a uma pessoa é escrever em sua  
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lápide, quando ela morrer: ‘este homem, esta mulher, passou a vida fazendo o bem’, 

porque foi assim que os discípulos de Jesus resumiram sua vida”. 

Assim vamos guardar a memória viva de nosso querido Frei Luciano: “este 

homem que passou a vida fazendo o bem”, cuja grande missão foi “evangelizar os 

pobres”.  

Dentre as muitas mensagens recebidas, uma diz assim: “Era um Frei 

Agostiniano e Franciscano. Comia e andava com os pobres. Visitava os doentes, 

tocava neles sem medo. Celebrava no hospital Carlos Chegas. Era e sempre será o 

Santo dos pobres. Agora, é esperar nascer outro Frei Luciano”.  

Vai em paz, Frei Luciano, interceda por nós, junto com seus pobres, desde o 

céu! “O nosso santo”. 

Um fraterno e cordial abraço, extensivo a todos os Irmãos da nova Província 

de San Juan de Sahagún da Espanha: 

 

 

Frei Luiz Antônio Pinheiro, OSA 

Prior Provincial 


