
 
  

 

DIOCESE DE NAZARÉ 

CÚRIA DIOCESANA 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
  

 

De início, a Diocese de Nazaré, com humildade, pede a todos os diocesanos 

orações, paz e acolhida na continuidade da missão que Jesus nos confiou. 

Hoje, dia 04 de fevereiro de 2022, após o Conselho Presbiteral e a assessoria 

jurídica da Diocese de Nazaré serem consultados, comunicamos os nomes dos sacerdotes 

que assumirão a Paróquia São Sebastião, em Surubim-PE, cujas posses serão anunciadas 

em breve: 

 

01.  Pe. Antonio Inácio Pereira  

02.  Pe. Hugo Estevão Mendonça da Silva 

 

Neste final de semana, dias 05 e 06 de fevereiro de 2022, as celebrações na 

Paróquia São Sebastião, em Surubim-PE, serão realizadas pelo Pe. Tony Clebyson Pereira 

Morais, Chanceler do Bispado. As nomeações para outras paróquias serão, a seu tempo, 

comunicadas ao Povo de Deus. 

 

Por oportuno, a Diocese de Nazaré, em nome de todos os integrantes da 

comunidade católica, mais uma vez manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos 

do Pe. Geraldo de Oliveira, neste momento de profunda dor e perda. 

Outrossim, cumpre-nos informar que a Diocese de Nazaré está 

acompanhando e colaborando com as apurações da Autoridade Policial competente, 

a fim de que esse doloroso episódio seja devidamente esclarecido. A Diocese de 

Nazaré ressalta a importância de se aguardar o Laudo Pericial oficial, para, no 

momento oportuno e com as informações precisas sobre o caso, novamente se 

manifestar ao Povo de Deus. 

Neste momento de luto, a Diocese de Nazaré externa mais uma vez os seus votos 

de paz e solidariedade, rogando a Deus as suas bençãos e o conforto a todos os familiares, 

amigos e diocesanos. 

 

“Coragem, Igreja Mãe: reencontra a tua fecundidade na alegria da missão”. Papa Francisco 

 

 

Nazaré da Mata, 04 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena 
                                               Bispo Diocesano de Nazaré 
 
 
 
 

Pe. Tony Clebyson Pereira Morais 
                                                    Chanceler do Bispado 
 


