
 

 

Vitória, 08 de julho de 2020 

 

Prezado irmão Dom Wladimir,  

 

Com imensa satisfação, recebi seu atencioso convite para a celebração do 30º 

aniversário da Diocese de Colatina, no dia 19 do corrente mês. Agradeço-lhe a gentileza 

do honroso convite, mas lamento profundamente não poder comparecer a esse 

importantíssimo evento porque durante esta terrível pandemia causada pelo coronavírus 

devo manter absoluto distanciamento social, pois faço parte do grupo de risco. Mas, 

estarei bem unido na oração, louvando e agradecendo a Deus pelos 30 anos de bênçãos e 

graças concedidas ao seu povo santo desde a implantação desta sempre amada Diocese. 

 

Permanece viva na lembrança a manhã iluminada do dia 23 de abril de 1990, 

quando, na Festa da Penha, o Arcebispo de Vitória comunicou que o Papa João Paulo II 

havia criado a Diocese de Colatina, desmembrada da Arquidiocese de Vitória, e me 

transferia das funções de bispo auxiliar desta Arquidiocese para ser o bispo diocesano da 

nova circunscrição eclesiástica.   

 

Para mim, foi uma graça especial ter iniciado a lista dos Sucessores dos Apóstolos 

colocados à frente desta porção querida do Povo Santo de Deus. Nunca me esquecerei 

daquele maravilhoso dia 15 de julho de 1990, quando se instalou a nova Diocese e tomei 

posse como seu primeiro bispo. É inesquecível aquela solene celebração, diante da 

Catedral do Sagrado Coração de Jesus, presidida por Dom Carlo Furno, Núncio 

Apostólico no Brasil, e que contou com a presença de muitos bispos, numerosos 

presbíteros da nova Diocese e das dioceses vizinhas e uma multidão de fiéis.  

 

Nestas celebrações, não podemos esquecer do saudoso Dom Silvestre Luís 

Scandian, que muito se empenhou para que se realizasse o antigo sonho da criação da 

Diocese de Colatina.     

 

Com afeto fraterno, saúdo meu imediato sucessor Dom Décio Sossai Zandonade, 

o querido irmão Dom Wladimir que hoje ocupa a cátedra desta Igreja, bem como os 

presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas, ministros e os numerosos 

leigos e leigas que integram as comunidades eclesiais das paróquias da Diocese de 

Colatina.  

 

Na alegria deste Jubileu de Pérola da Diocese de Colatina, por intercessão de 

Nossa Senhora da Saúde, imploro as bênçãos de Deus para sua pessoa e para toda esta 

estimada Igreja Particular de Colatina.  

 

+Geraldo Lyrio Rocha 

Arcebispo Emérito de Mariana 
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