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Nasceu em Gravatar-PE aos 12 dias do mês de setembro de 1922. Seu nome de 

batismo -“Severino”; - filho de Brás e Luíza Valeriano. Em sua adolescência 

morou em Recife com a tia Zebina Bezerra e desde os 12 anos aspirou à vida 

religiosa franciscana, tendo professado na Ordem Franciscana Menor aos 22 anos 

de idade. Ordenou-se sacerdote aos 25 anos. Morou no Amazonas, mais tarde, em 

Igreja Nova-AL, de onde foi transferido para Pesqueira em janeiro de 1973. Em 

Pesqueira, viveu 21 anos e se destacou por sua humildade, caridade, amor aos 

pobres e por sua missão de evangelizar na Zona rural e na cidade 

Não sabia dizer não a quem viesse lhe pedir ajuda financeira ou espiritual. Nos 

grupos e pastorais era um bom formador e animador. Acolhia a todos sem 

distinção de pessoas. Uma das suas realizações que ainda hoje vivenciamos é a 

caminhada penitencial da Via Sacra ao cruzeiro de Pesqueira na sexta feira 

Santa, que teve seu início em 1975. Tinha um jeito especial de conquistar a 

juventude e dava-lhe apoio. Incentivou jovens a encenar a paixão de Cristo 

através da via Sacra, da qual se formou o grupo Teatral, ainda hoje existente em 

nossa cidade, que se apresenta no período da Semana Santa, não mais encenando 

no caminho ao Cruzeiro e sim no Pátio do Convento dos Franciscanos. 

Frei Luciano Maciel Pinheiro, OFM: 
eternamente em Deus, sempre lembrado por 
nós 
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Em obediência à sua Província, foi transferido em janeiro de 1994 para o Recife, 
deixando muitas recordações ao povo de Pesqueira que chorou a sua saída. Lá 
contou sempre com a visita de pesqueirenses que ao se despedirem percebiam no 
seu semblante a saudade da sua querida Pesqueira. Foi lá que terminou sua 
carreira de missionário franciscano aqui na terra, quando foi chamado por Deus 
no dia 08/12/2009 as 9horas 

 
Adeus, Frei Luciano! O senhor está guardado em nossos corações pra sempre. 
 

Matéria exibida no site da diocese de Pesqueira. 

 


