
 

 
                                                         

        NOTA DE PESAR  

 

 
 
 
 
 

Tudo pelo bem dos eleitos 
 

A Diocese de Bagé, através de seu Bispo Dom Frei Cleonir Paulo Dalbosco, de seu presbitério, 

religiosas e religiosos, e leigos vem expressar sua solidariedade a Diocese de Foz do Iguaçu neste dia da Páscoa 

de seu Bispo emérito, Dom Laurindo Guizzardi. 

Nos sentimos profundamente irmanados à Diocese de Foz do Iguaçu nesse momento de gratidão 

pela vida e ministério de Dom Laurindo, que foi nosso bispo diocesano no período de abril de 1982 a 

novembro de 2001. Durante os quase 20 anos em que esteve no pastoreio da Diocese de Bagé, Dom Laurindo, 

foi um verdadeiro pai e pastor, amigo sempre muito próximo do clero e dos fiéis.  

Vai ficar viva na nossa memória a lembrança deste homem corajoso e firme nas decisões e, ao 

mesmo tempo, foi uma pessoa de grande ternura. 

Pastor preocupado pelo “bem dos eleitos”, como era seu lema. Deu apoio à formação, às comunidades 

eclesiais de base, às pastorais sociais. Acolheu como pai bondoso as muitas famílias assentadas da reforma 

agrária que vieram se instalar no território de sua diocese, o que lhe custou oposições e dificuldades. 

Profético, soube dizer a palavra certa na hora certa, tomando as posições necessárias, conforme 

as diretrizes e opções da Igreja no Brasil, sempre em comunhão com o Papa. 

Devoto de Maria, erigiu o Santuário de Nossa Senhora Conquistadora como um santuário 

diocesano, local de peregrinações e centro de espiritualidade. 

Nossas preces de gratidão a Deus por nos ter permitido a graça do convívio próximo desse seu servo, que em 

nosso meio testemunhou a fé e animou a esperança. 
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