
Nomes para homenagens na sessão solene que celebra os 30 anos de Martírio  

do Pe. Gabriel Maire - dia 17 na assembleia legislativa. 

Pessoas e entidades que receberão comenda. 

 

1. Dom Dario Campos – Arquidiocese de Vitória  

Dom Dario Campos é franciscano da Ordem dos Frades Menores. Nasceu em 

9 de junho de 1948, em Castelo (ES). Sua ordenação episcopal foi em 26 de 

setembro de 2000, em Belo Horizonte (MG), após ser nomeado bispo coadjutor 

de Araçuaí (MG). Dom Dario tornou-se bispo titular em 2001, permanecendo 

até 2004 na diocese do norte de Minas, quando foi nomeado bispo de 

Leopoldina (MG), permanecendo lá até 2011, quando veio para sua terra natal. 

Seu lema episcopal é “Nas tuas Mãos”. Tem 70 anos de idade e 42 anos de 

sacerdócio. Apesar de ser capixaba, de castelo. Somente em 2011 começou a 

atuar na diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Hoje ele é o quarto arcebispo 

que assume a arquidiocese de Vitoria, que abrange 15 municípios. Sua fala na 

ocasião de sua posse como bispo da arquidiocese de Vitória, foi de um pastor 

que conhece seu rebanho. "Que continuemos a trilhar no caminho proposto 

pelo Papa Francisco, sendo uma igreja que se dirija às periferias. Nos 

empenharemos na construção da casa comum para uma comunidade mais 

justa. Que a violência seja combatida com políticas públicas inclusivas e que 

recomponha os tecidos sociais dilacerados por escolhas equivocadas. Para 

que tudo isso aconteça é necessário o diálogo, a reflexão e o 

comprometimento". Dom Dario expressa em sua missão os ideais de Padre 

Gabriel. 

 

2. Familiares de Pe. Gabriel Meire. 

Uma família que teve um filho, que desde cedo tomou a decisão de ser um 

missionário em terras distantes, aos 12 anos ele já estava no seminário, mas 

somente aos 44 anos que ele veio para o Brasil.  Mesmo a distância a família 

sempre esteve presente na vida sacerdotal de Gabriel. Eles acompanhavam 

todo o trabalho realizado aqui no Brasil. Seus familiares vinham ao Brasil para 

visitar padre Gabriel e visitavam as famílias e as comunidades onde ele atuava. 

Após o assassinato, mesmo com toda a dor de uma perda, a família continuou 

mantendo a sintonia com os projetos e com as lutas em defesa dos Direitos 

Humanos, que ele sempre atuou e defendeu. Uma família que entendeu a 

missão de Gabriel, o apoiou e continuam apoiando as associações de luta e de 

memora da missão de padre Gabriel.  
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3. L association – Les amis de Gabriel Maire  

Quando veio para veio pro Brasil, no início da década de 80, especificamente 

em 4 de outubro de 1980, Padre Gabriel fez questão de manter contatos com 

sua família e amigos da França. Um elo de amor e amizade que nunca se 

rompeu. A forma que Gabriel encontrou foi o de editar aqui no brasil um jornal 

em francês chamado “Ecos de Vitória” e enviava a França, aos seus amigos e 

familiares, contando sobre o desenvolvimento de sua missão, sobre a situação 

sócio política, econômica do Brasil e do Espírito Santo. Falava sobre o 

desrespeito a vida, aos direitos humanos, a democracia. Assuntos que também 

fazia parte da missão de Gabriel, o combate a esses desrespeitos. Seus 

amigos da França sempre acompanharam a história e o desenvolvimento dos 

projetos sacerdotal, social e humano de Gabriel no Brasil.  

Após o assassinato de padre Gabriel esse grupo de amigos formou a 

Associação dos amigos do Padre Gabriel Maire, na França, para manter viva 

os ideais de Gabriel, manter intercâmbios com os amigos aqui do Brasil e do 

ES. Uma associação de amigos que em 30 anos não deixou a memória de 

Gabriel ser esquecida.   

 

4. Associação Pe. Gabriel Maire em Defesa da Vida – APGM.  

Associação Pe. Gabriel Maire em Defesa da Vida – APGM foi criada após o 

assassinato de Padre Gabriel. Havia uma necessidade, imediata de reunir 

pessoas que atuava junto ao padre, para não deixar morrer os sonhos, as lutas 

os ideais que movia o padre Gabriel e que era de suam importância para as 

famílias pobre de Cariacica.  Após a fundação a APGM se tornou a guardiã da 

memória de Padre Gabriel, mas, também dos utensílios, livros, da máquina de 

escrever e de outros pertence de uso pessoal de Padre Gabriel. Uma 

associação que se mantem unida e fazendo história na luta e na defesa dos 

direitos humanos. Mantem acesa essa chama viva, a defesa da vida, dos ideais 

de justiça, de igualdade, solidariedade e fraternidade de Padre Gabriel. Possui 

uma sede, no município de Cariacica, local que também se encontra o centro 

de memória. Executam atividades de reflexão sobre a violação de direitos 

humanos, e atividades de ação contra essas violações. Mantem o intercâmbio 

com os amigos e familiares na França, faz formação de base e atua nas lutas 

em defesa da vida. Uma associação que desde de sua criação tem como 

princípio orientador a perspectiva libertadora, fazendo jus a memória de Padre 

Gabriel, pois ele tinha essa perspectiva na mente, no coração e na ação.  
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5. Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH-Serra 

“Padre Gabriel Sua Luta não Foi em Vão!” essa foi à frase, a palavra de ordem 

utilizada por várias entidades de luta em defesa dos direitos humanos e em 

defesa da vida. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, sempre 

atuou na defesa da vida da dignidade humana, em prol da igualdade, da 

fraternidade e solidariedade entre as pessoas. Comunga desde sua fundação 

com os ideais de Padre Gabriel. No ano do seu assassinato assim escreveu no 

jornal “Ferramenta” boletim da pastoral operaria da arquidiocese de Vitória, 

edição especial de janeiro de 1990.  

“Nos membros do CDDH da Serra, que temos um compromisso com a vida, 

não podemos ficar calados diante da morte do Padre Gabriel, que foi um modo 

de calar a boca de quem Luta pela vida em plenitude. Isto está acontecendo 

para que o povo continue desorganizado, escravo e morrendo. Não podemos 

concordar com a morte de nosso povo. Por isso queremos, com entidade que 

defende o direito à vida, ser eco do profetismo deste companheiro, irmão, 

pastor e profeta. GABRIEL, MORRE UMA VOZ, NASCE UM GRITO.” Assim 

tem sido a atuação do CDDH da Serra. 
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