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Pe. Victório Escremin, SAC 

* 04/11/1930 + 16/06/2022 

 

Pe. Victório Escremin, SAC (Sociedade do Apostolado Católico, dos padres e irmãos 

palotinos) como fazia questão de ser chamado, chegou ao sul da Bahia, mais 

precisamente em Camacã, no início da década de 1980 para começar a missão Palotina 

em terras baianas, permanecendo como pároco da Paróquia São Sebastião em Camacã 

até o inicio dos anos 2000; depois partiu para Eunápolis – no extremo sul da Bahia, 

onde morou até maio deste ano de 2022, quando decidiu retornar para São Paulo, aos 

cuidados da Província Paulo Apóstolo (padres e irmãos palotinos). Nesta semana ele 

mudou-se para Londrina no Paraná e hoje fez sua Páscoa definitiva. 

 Grande administrador paroquial por mais de vinte anos.  Amava construir capelas, 

desbravar, expandir a fé católica.  Embora de pequena estatura, sempre fora grande e 

tornou-se inesquecível para uma geração de paroquianos que teve o privilégio de 

conhecer o seu pastoreio. Inesquecível Sacerdote! Pai da Legião de Maria em Camacan 

Primeiro Presidium, Rainha dos Apóstolos, nome dado por ele e também a Cúria Stella 

Maris.  Pai espiritual dinâmico, agia como verdadeiro e implacável “Pai” para a 

juventude e adolescência, era confessor, “psicólogo”, orientador e muito  exigente.  

Como ele era bravo!  Brigava como um pai, ralhava, era "ranzinzo", mas cedia aos 

pedidos insistentes dos “filhos”, como um verdadeiro e competente pai. Reunia os 

jovens, aconselhava, chamava para momentos de DRs (discutia as relações 

pastor/rebanho).  "Adivinhava" as necessidades, até econômicas, se preocupava e 

algumas vezes até fora incompreendido, contudo, não dava moleza. 

E para hoje, 16 de junho de 2022, tristeza? Não! Não! Apenas saudades, choro, lágrimas 

teimosas pela imposição da palavra MORTE. E também a confiança de que o Senhor o 

recolheu em Sua Gloria eterna num dia ímpar, Corpus Christi.   

Nas lágrimas, todas as palavras impedidas pela emoção... 

Este era esse pai bravo, que nos amava e nos ensinou tanto! Até a amá-lo eternamente!  
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