
Dom Orlando e o símbolo da Ostra Marinha 

 

Saudando o aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Orlando, tive a ideia de 

fazer uma relação da sua personalidade com o símbolo da Ostra Marinha. 

A Ostra marinha é uma concha simples por fora, mas que no seu interior constrói a 

joia da madrepérola. 

O símbolo da Ostra representa bem a personalidade de Dom Orlando. Por fora nós 

vemos um Bispo de uma vida comum, avesso aos holofotes, que levanta para rezar 

e trabalhar às 5 horas da manhã, que cumpre a rotina de Pastor, marcando presença 

em todas as reuniões e visitas pastorais; que como o Papa Francisco prepara 

pessoalmente seu lanche da noite; e que vive a espiritualidade do cumprimento do 

dever cotidiano. 

Abrindo a concha de sua história, recordo que fui seu professor no Seminário de 

Curitiba e sei, que desde seminarista, era um jovem interessado em tudo que dizia 

respeito aos trabalhos pastorais, prenunciando o Bispo Pastor que viria a ser. 

Abrindo mais a concha de sua história, sabemos por testemunho de seu colega da 

Universidade Gregoriana – o teólogo Jesuíta Padre França Miranda, que nele estava 

escondido um dos alunos mais brilhantes daquela Universidade. 

Continuando a pesquisar a história, descobrimos que foi o grande professor de Moral 

que formou a consciência moral e cristã de grande parte do Clero Catarinense. 

Atrás do nome de Dom Orlando, vive um Bispo pregador de retiros para o Clero de 

todo Brasil. Nestes retiros ele fala com amor, mas com sinceridade, chegando a 

afirmar que prefere ver no Brasil lugares com vazios da presença de padres, do que 

ver padres vazios na sua espiritualidade. 

Aqui em Londrina, sabemos que Dom Orlando é o Bispo da Bíblia e dos Grupos 

Bíblicos. É o apostolado das Santas Missões Populares e sonha com a renovação 

das Paróquias da Igreja no Brasil, fazendo delas, comunidade de comunidades. 

Entenderam agora porque neste artigo procurei fazer uma relação da personalidade 

de Dom Orlando com o símbolo da Ostra? 

É porque através de uma apresentação simples e despojada, dentro dele temos uma 

joia do episcopado brasileiro que se chama Dom Orlando. 
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