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Nomeações - AMÉRICA/COLÔMBIA - Nomeação do Diretor Nacional das
Pontifícias Obras Missionárias
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O Cardeal Ivan Dias, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos
Povos, em 23 de outubro de 2009, nomeou Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias na Colômbia para
o qüinqüênio (30/10/2009-30/10/2014) o Rev. Mario de Jesus Alvarez Gomez, do clero da diocese de Santa Rosa
de Osos.
O novo Diretor Nacional nasceu em Medellin-Antioquia (Colômbia) em 19 de outubro de 1959. Depois de
freqüentar o Seminário menor da diocese de Santa Rosa de Osos, prosseguiu os estudos de filosofia e teologia no
Seminário maior. Foi ordenado sacerdote em 19 de novembro de 1985. Depois da ordenação desempenhou os
seguintes cargos: Vigário paroquial, Diretor espiritual no Seminário Menor e Professor de liturgia e filosofia no
Seminário maior, Prefeito e depois Ecônomo no Seminário menor. Em 1990 foi a Roma para fazer a
especialização em Teologia bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana. No final dos estudos foi chamado para
participar de uma equipe de tradutores de Bíblia. Voltando à diocese, foi nomeado professor de Sagrada Escritura
no Seminário diocesano e em 1995, foi Vigário geral da diocese, depois Ecônomo diocesano. Em 1997 deixou o
cargo de Ecônomo para assumir, junto como o de Vigário geral que tinha conservado, o de Vigário pastoral. Em
22 de dezembro de 1999 foi nomeado Reitor do Seminário diocesano “Santo Tomas de Aquino”, em 2 de janeiro
de 2003 pároco de “São Pedro de los Milagros” e em 22 de dezembro de 2008 pároco da Catedral de Santa Rosa,
cargo que exerce atualmente. (S.L.) (Agência Fides 27/05/2010)
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