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Ir. Nuno Maria (Antonio de Oliveira Pereira)
05 de março de 1922 – 08 de março de 2018

O Superior Provincial dos Irmãos Maristas e a Comunidade Marista do Recanto
Nazaré, Recife/PE, com pesar, comunicam o falecimento do Irmão Nuno Maria
(Antonio de Oliveira Pereira), ocorrido no Hospital UNIMED III, em Recife/PE,
às 21h30, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ir. Nuno tinha 96 anos de idade
e 80 anos de Vida Religiosa.
“As três violetas têm um perfume especial
no jardim da existência do Ir. Nuno Maria.
Foram características de um homem que
soube aprofundar na prática o que
aprendeu na teoria, levando aos extremos
esses valores. Irmão Nuno é, para nós,
exemplo de vocação transformada em
serviço, pelo testemunho entre as
crianças e jovens, pelo amor à educação;
é vida traduzida muito mais em gestos do
que em palavras. Na simplicidade de ser
Marista, só posso dizer: Ir. Nuno, ‘um
marista, um amigo, uma vida que se dá’.
Uma vela que se consome testemunhando a força da luz”.
Maria das Graças Silva (Maurinha)
Coordenadora de Pastoral
Colégio Marista de Aracati (CE).

Pedem-se caridosas preces pelo eterno descanso do querido Irmão e, nas Comunidades
da Província, o pronto cumprimento dos sufrágios prescritos pelas Constituições do
Instituto.
O Ir. Nuno Maria, nasceu em Tomar, Portugal, em 05 de março de 1922. Recebeu o
hábito religioso em Apipucos, Recife/PE, no dia 19 de janeiro de 1938.
Exerceu o apostolado nas seguintes localidades: Salvador/BA; Belém/PA,
Natal/RN; João Pessoa/PB; Lisboa, Leiria, Portalegre, Vouzela e Porto, em Portugal;
França; Roma; Balsas/MA; Recife/PE.
Durante seu apostolado, exerceu as funções de: Arquivista Geral do Instituto
Marista, Secretário Provincial, Ecônomo, Professor, Tradutor e entusiasta Historiador
(Biografias dos Irmãos da Província Marista do Brasil Norte).
Águas Claras/DF, 09 de março de 2018.

Wilson Fernando Pereira da Silva,
Secretário Provincial

