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FREI YVES TERRAL, filho de Antoine e Leonie Boussiere, nasceu em 19 de maio de 

1938, mês de Nossa Senhora, na cidade de Bézier, uma pequena cidade do Sul da França. 

Desde criança quis ser missionário e anunciar o evangelho aos povos distantes. Assim, 
logo foi estudar com os frades da Terceira Ordem Regular de São Francisco. A Terceira Ordem 
Regular é uma ordem da família franciscana, da Igreja Católica, fundada por Francisco de 
Assis em 1221. 

A Terceira Ordem Regular surgiu do desejo de membros da Ordem Terceira da 
Penitência em levar um estilo de vida mais próximo da Primeira Ordem. Cresceram à sombra 
da Primeira Ordem e viviam no estilo da Terceira Ordem, em pobreza, castidade e obediência, 
em ambiente de clausura. 

Completou seus estudos em Roma e quando foi ordenado sacerdote em 1965, veio 
para o Brasil. Aprendeu a língua portuguesa enquanto permaneceu nesta Cidade. Em seguida 
foi para o Estado de Mato Grosso, terra onde serviu e que tanto amou na coragem de sua 
juventude. 

Voltou para São Paulo em 1978, e impulsionou a comunidade do Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima com seu dinamismo, criatividade e bondade. 

Foi um pastor sério, dedicado, grande divulgador da devoção a Nossa Senhora de 
Fátima. Amigos dos mais diversos grupos e povos. Foi pároco e ministro provincial zeloso, da 
Terceira Ordem Regular de São Francisco. 

Frei Yves foi o "Frei Ivo" dos artistas, dos malabaristas, dos jovens de todas as idades, 
dos ciganos, dos portugueses, dos paraenses, das mães, da natureza, da poesia, da oração, 
das festas, da alegria. 

Em 1988 acolheu o Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello, nas instalações do seu 
santuário, com todo amor e dedicação às tradições de Portugal, dizendo que era o capelão do 
Rancho, que era francês, mas se identificava como português. 

Com sua alegria e boa disposição acolhia a todos que participavam dos almoços na 
igreja e sempre estava presente aos ensaios. 

Sempre participava dos momentos difíceis levando palavras de conforto e esperança, 
igualmente presente nos momentos de alegria. 

Um dos poemas que mais gostava de Pedro Homem de Mello era a prece: 

"Talvez que eu morra no leito 

Onde a morte é natural 

As mãos em cruz dobre o peito 

Das mãos de Deus tudo aceito 

Mas que eu morra em Portugal!!! 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 77 
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