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Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido 

o plenário, seja encaminhada mensagem de condolência aos Bispos da Igreja 

Católica do Tocantins na pessoa do Dom Queiroz, e aos Padres Redentoristas,  

na pessoa dos Padres de Paraíso, em virtude do falecimento do Bispo Emérito da 

Prelazia de Cristalândia, Dom Heriberto Hermes, em 03 de janeiro de 2018. 

 

Herbert John Hermes ou Dom Heriberto Hermes, como era tratado em nosso 

país, veio dos Estados Unidos da América, sua terra natal, para plantar  no 

Brasil, sementes de dignidade, justiça social e amor ao próximo, especialmente  

em nosso Estado do Tocantins. 

 

Dom Heriberto exerceu com esmerada dedicação e amor a missão de ser 

mensageiro de Deus, pastoreando a Prelazia de Cristalândia, como Bispo 

Prelado, por 19 anos, onde plantou em toda a região a semente do bem, sendo 

um homem determinado e forte em suas convicções, persistente em suas ideias, 

diligente em sua fé e intenso no cultivo do amor solidário. 

Um homem inquieto diante das desigualdades sociais, inconformado com 

qualquer tipo de exploração;  repudiador da corrupção ou qualquer outro tipo de 

mazela humana que gera dor e empobrecimento do povo; acolhedor dos 

deserdados dos direitos mais legítimos e, um competente conselheiro. 

A sua missão como Bispo Prelado , teve vários pontos de elevada significância 

para a transformação e a justiça social, dentre eles, citamos a Criação do Centro 

de Direitos Humanos, e, os Alcóolicos Anônimos, entidades que receberão dele 

toda a dedicação e todo o amor. 

 

 

 



Depois de cumprir com elevada grandeza a missão de Bispo,  ele aposentou-se,  

e, continuou a sua missão evangelizadora e conscientizadora da população, 

escolhendo a cidade de Paraíso do Tocantins,  para morar, cultivar seus ideais 

mais nobres, transmitir suas mensagens de amor e vida; ensinar sua gente a 

vivenciar a fé, e se posicionar firmemente contra qualquer tipo de dominação, 

injustiça, corrupção ou violência. Aqui ele viveu por 9 anos, até partir deste 

Paraíso Terrestre para o Paraíso Celeste.   

 

Portanto, a este homem nobre, homem de Deus, homem de inestimáveis serviços 

prestados,  mensageiro do Pai Celestial aqui na terra,  que cumpriu com 

esmerada dignidade o seu tempo e voltou para os braços do Pai, este Poder 

Legislativo faz esta homenagem à sua memória,  com estas Moção de Pesar se 

solidarizando aos Bispos do Tocantins diante desta irreparável perda,  e, aos 

Padres Redentoristas, por terem acolhido tão bem este homem de Deus que 

elegeu como morada, a Casa Paroquial da Paroquia São José Operário de 

Paraíso do Tocantins. 

 

 

Gabinete do Vereador, 05 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleidson  Dedinho 

Vereador - PTB 


