
Folha de Boa Vista 31 maggio 2004 Morto il vescovo di Roraima 

O Bispo de Roraima, Dom Apparecido José Dias, faleceu às 19h de sábado aos 72 anos. 
Ele ficou internado durante quatro dias no Hospital Loty Íris após ter sido submetido 
a uma cirurgia. Na madrugada de sábado o Bispo foi transferido para a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruben de Souza Bento (HRSB) onde veio a 
falecer devido à insuficiência renal e parada cardíaca. 

O vigário geral da Diocese de Roraima, padre Edson Daminan, disse que o bispo foi 
operado em conseqüência de várias obstruções intestinais. A cirurgia ocorreu na 
terça-feira e durou seis horas, durante a recuperação no pós-operatório o bispo teve 
complicações. 

“Antes da internação ele estava com muitos vômitos e dores abdominais, após 
constatar a obstrução intestinal, o médico Helder Grossi realizou a cirurgia que 
ocorreu dentro da normalidade. Ele só veio a piorar na madrugada de sábado quando 
foi transferido para a UTI do Hospital Ruben de Souza Bento”, explicou. 

O corpo do bispo foi velado na Catedral Cristo Redentor e durante todo o dia de 
ontem centenas de fiéis da Igreja Católica compareceram ao velório. Uma missa de 
corpo presente foi realizada na tarde de ontem no ginásio do Totozão. O corpo foi 
transladado na madrugada de hoje para a cidade de Registro (SP) e o sepultamento 
será na Catedral São Francisco Xavier, na Diocese de Registro, onde Dom Apparecido 
foi bispo durante 21 anos. 

Edson Damian informou que, após a missa, os presbíteros da Diocese de Roraima iriam 
decidir quem será o Administrador Apostólico provisório. “Provisoriamente ficará um 
administrador apostólico na função do Bispo até que o Papa João Paulo II decida 
nomear um novo Bispo para Roraima.”, informou. 

HISTÓRICO – O bispo de Roraima, Dom Apparecido José Dias dirigia a Diocesse de 
Roraima desde de 1996, quando substituiu o polêmico bispo Dom Aldo Mongiano. Ele 
nasceu na cidade de Itajobi (SP), no dia 28 de dezembro de 1931. Ingressou na 
Congregação do Verbo Divino no Seminário do Espírito Santo, em Santo Amaro (SP). 

Em 1958 foi ordenado presbítero e exerceu as atividades de: professor no Seminário 
Menor de Carazinho (RS), de vigário em Araraquara e reitor do Seminário do Espírito 
Santo, em Santo Amaro, onde foi aluno. Em 13 de dezembro de 1974, quando era 
pároco do Santuário de Bom Jesus de Iguape, em São Paulo, o Papa Paulo VI o elegeu o 
primeiro bispo da Diocese de Registro (SP). Foi ordenado bispo no dia 16 de fevereiro 
de 1975, na Catedral de São Francisco Xavier, na cidade de Registro. 

Depois de 21 anos à frente da igreja de Registro, no dia 26 de junho de 1996, o papa 
João Paulo II o nomeou bispo da igreja de Roraima, vindo a tomar posse no dia 15 de 



setembro de 1996, sucedendo Dom Aldo Mongiano. Além de bispo das dioceses de 
Registro e Roraima, exerceu por dois mandatos a presidência do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI). 

No último dia 16 de fevereiro ele celebrou, na Catedral Cristo Redentor, 29 anos de 
sucessor dos Apóstolos. Nestes últimos anos, Dom Apparecido esteve empenhado na 
defesa dos povos indígenas e era defensor da homologação contínua da área 
Raposa/Serra do Sol. (V.T) 

 

 


