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Cristalândia, 10 de julho de 2019.
Estimados
Presbíteros
Religiosas e Religiosos
Leigas e Leigos
Da Diocese de Cristalândia
Neste dia 10 de julho de 2019, Sua Santidade, o Papa Francisco, elevou a Prelazia de
Cristalândia a Diocese de Cristalândia.
Neste ato Papa Francisco criou a Diocese de Cristalândia com o mesmo território da Prelazia
de Cristalândia, com confirmação dos territórios antes da Diocese de Miracema, nomeandome como primeiro Bispo Diocesano.
É o reconhecimento da maturidade eclesial da Igreja Particular de Cristalândia e do trabalho
missionário e dedicação de todos os que por aqui passaram desde, principalmente, a criação
da Prelazia de Cristalândia nos idos 26 de maio de 1956. Nos recordamos de Dom Jaime
Antônio Schuck, Dom Olívio Teodoro e Dom Heriberto Hermes que em Deus se alegram
com esse acontecimento. Agradecemos a Dom Rodolfo Weber que iniciou o processo de
solicitação de elevação da Prelazia a Diocese. Agradecemos a todos os bispos do Regional
Norte 3 na CNBB que juntamente comigo reiteraram a solicitação ao Papa Francisco neste
ano de 2019. A nossa gratidão a todos os sacerdotes, religiosas e religiosos, leigas e leigos
que a seu tempo colaboram com ardor missionário no testemunho cristão em nossas
comunidades.
É também um ato de confiança em nós, que aqui estamos e nos que no futuro farão parte de
nossa comunidade diocesana. Confiança na continuidade da missão, em nossa capacidade e
disponibilidade em seguir a anunciar Jesus.
Nos próximos dias divulgaremos a data de instalação da nova diocese e posse do primeiro
bipo diocesano. Será uma Celebração Eucarística com a presidência de Sua Excelência, Dom
Giovanni d’Aniello, Núncio Apostólico, representante do Papa Francisco no Brasil, com
participação de todo o povo de Deus. Sua presença será muito bem-vinda.
Que a Virgem do Perpétuo Socorro, interceda por todos.
Deus vos abençoe.
Em Cristo,

Dom Wellington de Queiroz Vieira
Bispo eleito da Diocese de Cristalândia

