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TEMOS BISPO! DEUS FOI GENEROSO PARA CONSOCO NOS ENVIANDO TÃO GRANDE
DOM
“Escuta, aprende, anuncia com alegria, esperança e caridade”
“Seja Bendito o que vem em nome do Senhor”! (Sl 118,26).
Em 27 de setembro de 2017, numa manhã ensolarada como a de hoje, na memória de São Vicente
de Paulo, há exatamente um ano, fomos despertados com uma boa notícia, notícia esta vinda de junto de
São Pedro, no Vaticano. Os sinos da catedral anunciavam: Temos bispo! O papa Francisco nomeou nosso
novo bispo. É Mons. José Altevir da Silva, CSSp, em Cametá anunciava o então administrador diocesano,
Pe. João Thimóteo de Oliveira, e em Belém numa coletiva no sistema Nazaré de comunicação da
arquidiocese de Belém, o metropolita Dom Alberto Taveira Corrêa fazia chegar a boa nova para todo
Regional Norte II.
Que júbilo para nós, a Providência nos enviou tão precioso dom, Mons. José Altevir da Silva, CSSp,
amazonense de Guajará, da Congregação do Espirito Santo, Espiritanos. Ele é o quarto bispo a pastorear
esta porção do povo de Deus presente em Cametá e o segundo bispo diocesano. Sua ordenação e posse
aconteceu no dia 16 de dezembro de 2017, na Estação Tucumã, em Cametá, com a presença dos bispos do
Regional Norte II, de Dom Jesus Maria Cizaurre Berdonces, OAR, seu antecessor, do arcebispo de Manaus
Dom Sérgio Eduardo Castriani, CSSp, e do secretário geral da CNBB nacional Dom Frei Leonardo Ulrich
Steiner, OFM, que presidiu a missa de ordenação como ordenante principal. Foi um dia memorável, os
diocesanos compareceram em massa e com alegria cantavam o lema do novo bispo: “Escuta, aprende,
anuncia com alegria, esperança e caridade”. O lema é um programa de vida e missão transformado em
rima, que se fez melodia em acordes e ritmos que encantam e convocam para a missão. É hora da Igreja em
saída!
Agradecemos ao Senhor da messe por tão precioso dom a nós concedido. “Seja Bendito o que vem
em nome do Senhor”! (Sl 118,26). Dom José Altevir da Silva nós o acolhemos com o coração em festa e
nos colocamos a sua disposição, padres, diáconos, religiosos (as), pessoas de vida consagrada, seminaristas,
cristãos leigos e leigas para percorrermos juntos os caminhos da missão nestas terras e águas da nossa
amada diocese, sem nenhuma resistência à ação do Espírito Santo. Durante um ano nossa Igreja particular,
após transferência de Dom Frei Jesus Maria Cizaurre Berdonces, OAR, para a sede episcopal de Bragança
do Pará, se fez cenáculo e em oração com Maria, a Mãe de Jesus e suplicou que acontecesse o pentecostes
que nos traria aquele a nos confirmar na fé. Eis que ele nos foi dado, há um ano está entre nós, e já nos
encanta e cativa como seu jeito simples e humilde de ser. Em pouco tempo já nos tonamos familiar a ele.
Pequeno na estatura, mas grande na fé, no amor, na sabedoria, no ardor missionário e pleno da graça de
Deus.
Dom Altevir, nosso pequeno grande bispo, pastor a nós enviado, estamos felizes com sua presença
e missão apostólica entre nós. À Mãe de Deus, neste ano nacional do laicato e da escuta em nossa diocese,
entregamos sua vida e a missão de pastor, que ela interceda por seu ministério entre nós e que seja fecundo
em produzir muitos frutos para a glória de Deus nas terras e águas de nossa missionária diocese.
Ananindeua-PA, 27 de setembro de 2018,
Ano da Escuta -Memória de São Vicente de Paulo.
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