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OBITUÁRIO 

 
Pe. Ormindo Sodré Viveiros de Castro,  S.J. 

 
Nascido em Belém do Pará - seu avô materno, Lauro Sodré, foi duas vezes 
Governador daquele Estado - mas vindo aos 3 anos de idade para o Rio de Janeiro, 
então capital federal, Ormindo tornou-se jesuíta aos 15 anos de idade, após ter 
completado o curso secundário no Colégio Santo Inácio.  
 
Sua longa formação jesuítica, incluindo o triênio de filosofia e o quadriênio de 
teologia, foi realizada em Nova Friburgo, R.J., West Baden (Estados Unidos) e 
Salamanca (Espanha), além do Mestrado em Pedagogia na Inglaterra. 
 
Concluídos os estudos, volta ao Rio de Janeiro, sendo destinado à PUC, no cargo de 
Secretário Geral da Universidade e Professor de Pedagogia. Finíssimo no trato, 
extremamente perceptivo do íntimo das pessoas, sempre afável e disponível, caridoso 
a toda prova, Pe.Viveiros logo cativou a juventude universitária, fazendo inúmeros e 
definitivos amigos e amigas. 
 
Após cerca de 10 anos na PUC, é destinado ao Colégio Santo Inácio, como Reitor do 
mesmo e depois a Goiânia, para reger a Universidade Católica daquela cidade. 
Voltando à PUC em 1968, torna-se o primeiro Decano do Centro de Teologia e 
Ciências Humanas e em 1970 é feito Reitor da Universidade, numa fase de grandes 
mudanças da mesma. Concluída esta missão, ele permaneceu nesta Universidade que 
tanto amou  e à qual dedicou os melhores e mais numerosos anos de sua vida, até o 
fim de seus dias, exercendo o magistério no Departamento de Educação e em intensa 
atividade pastoral, principalmente sacramental. Queridíssimo dos alunos e alunas, ele 
foi inúmeras vezes eleito Patrono e Paraninfo daqueles que se formavam. 
 
Quem fala no Pe.Viveiros, tem que mencionar também o Botafogo, clube da sua 
paixão. Sua família materna fundara o clube ao início do século, seu tio Benjamin 
Sodré, um crack do futebol, foi da seleção brasileira. Ele mesmo, Pe.Viveiros teria 
sido um outro Pelé, segundo o saudoso João Saldanha, caso não se tivesse feito jesuíta. 
A “estrela solitária”, da bandeira do Botafogo, foi bem um símbolo da vida do 
Pe.Viveiros: extremamente afável e dedicado com todos, ele vivia em profunda solidão 
no meio dos homens e mulheres: seu coração era de Deus, e só de Deus. 
 
                                                            (Pe.Pedro M.Guimarães Ferreira,S.J. 
       Vice-Reitor da PUC-Rio)   
 
 
Date: Fri, 20 Feb 1998 09:59:18 -0300 
X-Sender: pauls@139.82.27.51 
To: pedro@proteus.rdc.puc-rio.br 
From: pauls@saci.mat.puc-rio.br (Paul A. Schweitzer, S.J.) 
Subject: Pe. Viveiros 
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Caro Pedro, 
        A sua mensagem é emocionante, evoca tão bem o nosso 
querido Pe. Viveiros. Divulguei-a aos funcionários, e Tereza 
Milagres do Nascimento, cujo casamento com Orlando Nascimento 
(funcionario de LET) foi celebrado por Pe. Viveiros, me  
respondeu a mensagem abaixo, que acho que vai gostar de ver. 
        Abração - Paul 
 
>Date: Thu, 19 Feb 1998 15:53:38 -0300 
>X-Sender: terezan@saci.mat.puc-rio.br 
>To: pauls 
>From: terezan@saci.mat.puc-rio.br (Tereza Nascimento) 
>Subject: Pe. Viveiros 
>X-UIDL: 887915399.000 
> 
>Paul,  
> 
>Realmente o Pe. Viveiros para mim deixava transparecer a humildade e a 
>simplicidade  que ele trazia em seu coracao.Quando se relacionava com a 
>gente nos acolhia com sua atencao e presteza. 
>Acho que ele deixa para gente esta licao, a de conseguir chegar a simplicidade 
>de apenas viver para servir o nosso proximo, sem vaidades. 
> 
>Obrigada por ter enviado a mensagem para mim. Gostei muito. 
> 
>Beijos. Tereza. 
> 
> 
> 
Paul A. Schweitzer, S.J., Diretor 
Depto. de Matematica, PUC-Rio 
Rio de Janeiro, 22453-900, Brasil 
tel. 55/21/259-5495 
e-mail: pauls@mat.puc-rio.br 
 
 
X-Sender: teixeira@venus.rdc.puc-rio.br 
Date: Thu, 19 Feb 1998 14:58:06 -0300 
To: "Pedro M. Guimaraes Ferreira" <pedro@venus.rdc.puc-rio.br> 
From: Luiz Teixeira <teixeira@venus.rdc.puc-rio.br> 
Subject: Pe. Viveiros 
 
Caro Pe. Pedro. 
 
Apesar de contactos apenas esporádicos, eu como vários colegas da PUC, 
gostava bastante do Viveiros e compartilhava da admiração que todos tinham 
por ele. Acho que fez bem a todos nós poder ler as palavras que você 
escreveu sobre ele. 
 
Um abraço, 
 
Luiz Alberto 
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19/02/98 
Prezado Pe. Pedro, 
Seu relato me fez lembrar nitidamente da imagem do Pe. 
Viveiros caminhando pelo campus e se dirigindo `a 
capela para mais um batizado ... Acho que se existe 
um recorde de numero de batizados por ano, o Pe. 
Viveiros certament estara'' entre os detentores; principalmente 
de parentes de funcionarios e amigos da PUC. 
Voce recebeu minha mensagem sobre o EIA? Precisarei 
enviar para a Yoana os nomes da delegacao PUC para que 
o rancho da CONOCO seja reservado. O Prof. Paulo 
Fernando mencionou que teria interesse em participar de 
futura reuniao caso coincidisse com alguma outra viagem; 
no entanto, em funcao de sua participacao anterior o nome 
mencionado pelo Board tem sido o seu. Aguardo um retorno 
de sua parte. 
Atenciosamente, 
Sergio Fontoura 
 
 
Date: Thu, 19 Feb 1998 15:47:29 -0300 
From: Leonardo Junqueira Lustosa <ljl@venus.rdc.puc-rio.br> 
Reply-To: ljl@venus.rdc.puc-rio.br 
Organization: Departamento de Engenharia Industrial - PUC/Rio 
To: "Pedro M. Guimaraes Ferreira" <pedro@venus.rdc.puc-rio.br> 
Subject: Re:  
References: <9802191735.AA10934@proteus.rdc.puc-rio.br> 
 
Caro Pe. Pedro, 
 
Obrigado pelo envio destas palavras fraternas sobre o Pe. Viveiros. 
Confesso-me profundamente tocado por elas. Trouxeram-me imagens vivas do 
Pe. Viveiros desde a ocasião que nós três convivemos no Santo Inácio até 
poucos meses atrás quando o ví pela última vez e me provocaram um 
sentimento de perda absolutamente inesperado e surpreeendente, mas que 
por alguma razão, me trás conforto. 
Leo 
 
 
X-Sender: rizzo@triton.rdc.puc-rio.br 
Date: Fri, 27 Feb 1998 13:03:15 -0300 
To: "Pedro M. Guimaraes Ferreira" <pedro@venus.rdc.puc-rio.br> 
From: Fernando Rizzo <rizzo@venus.rdc.puc-rio.br> 
Subject: Re:  
 
Prezado Pedro, 
Grato pelas belas palavras sobre nosso saudoso Padre Viveiros. Não tive 
chance de compartilhar muito de sua companhia, mas você retratou bem suas 
marcas registradas para todos que dele precisavam: afável e dedicado.  
Um abraço, 
Rizzo 
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