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Nossa esperança 
é inabalável

Prelazia conta com 
dois novos padres

“Enquanto houver uma 
pessoa descartada não 
poderá haver a festa da 
fraternidade”diz o Papa 
na encíclica Fratelli Tutti

Eleições municipais e o 
conservadorismo eleito

25 de julho
50 anos da instalação 

da Prelazia de  São Félix 
do Araguaia
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Caros irmãos e irmãs de caminhada,

Estamos chegando ao final de 
mais um ano; um ano diferente do nor-
mal devido a vários fatores. O que mais 
marcou este ano, não só no Brasil, mas 
no mundo inteiro, foi a pandemia do 
Coronavírus. O sistema econômico ne-
oliberal, que parecia dominar o mundo 
e se apresentava como o único modo de 
viver e organizar a sociedade humana, 
teve uma parada brusca no mundo 
inteiro e mostrou toda a sua fragilidade 
e imoralidade, pois apareceu com mais 
clareza a absurda concentração de ren-

NOSSA ESPERANÇA 
É INABALÁVEL

da nas mãos de uma pequena elite e o 
drama de inúmeras pessoas e do meio 
ambiente sacrifi cados sem piedade para 
o lucro de poucos.

Mais e mais pessoas começaram 
a perceber que “esta economia mata”, 
como disse o Papa Francisco na Exorta-
ção Apostólica “A Alegria do Evangelho” 
e também na Carta Encíclica “Laudato 
Si” e agora na Carta “Todos Irmãos”, na 
qual ele apresenta, com lucidez, o único 
caminho possível para garantir um futuro 
de paz e harmonia para a humanidade. 
Junto com a pandemia se agravou a 
crise econômica e política, no Brasil e no 

mundo, com a manipulação da verdade, a 
polarização das pessoas e o alastramento 
da corrupção em todos os níveis.

Como cristãos, discípulos e dis-
cípulas de Jesus, não podemos fechar os 
olhos diante da realidade, mas, ao con-
trário, somo chamados a tomar atitudes 
que, com a força de Deus, nos permitam 
superar este tempo de crise. Vendo com 
mais clareza o sistema injusto e violento 
em que estamos mergulhados, temos 
a possibilidade de sonhar e lutar para 
outro mundo possível, tendo como 
referência do Reino de Deus que Jesus 
veio anunciar nascendo entre nós. Como 

cristãos, não podemos nos conformar 
com o mal e sabemos que, se confi armos 
em Deus, encontraremos o caminho 
para uma humanidade melhor e em 
harmonia com a criação toda.

Por isso, a nossa esperança é 
inabalável, pois um Menino nasceu por 
nós em Belém e Ele é o Príncipe da Paz, 
o nosso Salvador.

Um feliz Natal a todos e todas e 
um 2021 de justiça e de Paz.

Dom Adriano Ciocca Vasino 
Bispo da Prelazia de 

São Félix do Araguaia – MT

2020: UM ANO PARA PENSAR
Caro (a) amigo (a), como eu, talvez você tam-

bém esperasse um ano repleto de coisas boas, aliás, um 
novo ano é uma oportunidade ímpar para que pudés-
semos buscar a essência daquilo que nos realiza, para 
que pudéssemos viver tudo com intensidade, trilhando 
assim um caminho que nos levaria  a contemplar a 
felicidade que nos preenche. 2020 chegou repleto de 
promessas e expectativas, já no primeiro dia do ano a 
gente sorria e, com gratidão, começávamos a escrever 
uma nova história.

Porém, logo nos primeiros meses do ano, 
éramos aterrorizados com a terrível notícia de que 
um vírus invisível e muito perigoso se espalhava pelo 
mundo e logo chegaria até nós. Ao nos depararmos 
com os noticiários, fi cávamos estarrecidos e nos ques-
tionávamos se seria o fi m de tudo.

O tempo foi passando e observamos que esse 
vírus vai além da forma como ele se apresenta.  Com 
sua força, levou muita gente querida para longe de nós, 
afastou famílias, isolou pessoas e encobriu sorrisos. 
Que ano cruel! Quantas perdas, quanto vazio e quan-
ta angústia. Como viver bem os dias que nos restam 
desse ano? Como viver bem sem poder visitar, abraçar 
e confortar aqueles que amamos?

2020 é uma verdadeira escola, um tempo em 
que nos faz pensar e repensar a nossa própria vida, nos-
sa história, nosso trajeto, nossas escolhas, um tempo 
difícil que nos faz aprender, ainda que na marra, que 
a vida tem sentido quando não pensamos só em nós 
mesmos, mas elevamos nosso pensamento, carinho 

e atenção para o próximo, 
não importa quem este seja.

Não é um momento 
para fazer promessas, mas 
um momento oportuno 
para renovar o nosso inte-
rior e dar a devida atenção 
para aquilo que antes pas-
sava desapercebido dian-
te dos nossos olhos. Este 
tempo complexo traz para 
nós uma pergunta funda-
mental: será que realmente 
estávamos vivendo bem? 
Na correria do dia a dia, 
vivíamos tudo como se 
fosse uma enorme disputa, 
ganhava quem ajuntava 
mais coisas, quem saía na frente, quem conseguia 
alimentar profundamente o seu ego, quem olhava 
somente para si, buscando se autosustentar nos seus 
anseios e desejos pessoais.

2020 veio para nos chacoalhar, para reafi rmar 
para nós mesmos que a beleza está na simplicidade 
do cotidiano, no canto de um pássaro, na fl or que 
desabrocha esperando ser contemplada, na mesa co-
mum de uma família, num abraço demorado levando 
para bem longe a saudade, numa oração que nos leva 
intimamente a nos conectarmos com Deus. Quantas 
coisas podemos aprender com este ano, quantas rea-

lidades podem ser transformadas mediante 
a nossa conversão.

Este ano é um terreno fértil onde nós 
podemos plantar a fé e colher a esperança, 
por isso, é preciso traçar um olhar mais 
“positivo” sobre o mesmo, um olhar que 
possa contemplar a verdade, o amor, o com-
promisso e tudo aquilo que nos faça pessoas 
melhores, mais generosas, mais solidárias, 
mais fraternas, pessoas que vivam a huma-
nidade de forma profunda e apaixonada.

A vida, as situações e os obstáculos 
exigem muito de nós, somos a todo instante 
interpelados a dar uma resposta signifi cati-
va. Certamente, esse é o momento exato em 
que podemos dar uma resposta profunda 
para este tempo, resposta essa que não deve 
ser pelo ato da palavra, mas sim pelo ato do 

testemunho. Por isso, é tempo de testemunharmos 
que podemos efetivar um novo jeito de viver, de 
nos colocarmos diante da realidade, de vivermos 
permeados pelos melhores sentimentos que habitam 
em nosso coração.

E quando 2020, terminar? O que faremos? 
Faremos o possível para que as lições aprendi-

das nesse ano possam penetrar a nossa razão e a nossa 
alma, fazendo com que possamos viver de maneira 
mais assertiva aquilo que realmente vale a pena.

Frei Danilo Gomes de Almeida, OSA
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No dia 3 de outubro, o Papa 
Francisco lançou sua mais nova encí-
clica, a Fratelli Tutti, que quer dizer 
Todos Irmãos. Encíclica é uma carta, 
uma mensagem que o Papa dirige a 
todos os católicos refl etindo sobre um 
determinado tema. Esta ultima  encí-
clica, porém, o Papa não a dirige só 
aos  católicos, mas, como ele mesmo 
disse, “embora a tenha escrito a partir 
das minhas convicções cristãs, que me 
animam e nutrem, procurei fazê-lo de 
tal maneira que a refl exão se abra ao 
diálogo com todas as pessoas de boa 
vontade.” (n. 6) 

Com esta carta ele  provoca  a  
todos os homens e mulheres a refl etirem 
sobre a “Fraternidade e o Amor Social” 
(n. 2).

Por que o Papa nos convoca a 
refl etir sobre este tema?

Acompanhando um belo texto 
de Leonardo Boff    “A Fratelli tutti, um 
novo paradigma de sociedade mundial: 
de senhor (dominus) a irmão (frater)”, 
levamos aos leitores de Alvorada esta 
refl exão.

Nossa sociedade está fundada 
sobre um sistema cujo motor é a com-
petição. Esta competição se manifesta 
na apropriação privada dos bens e dos 
benefícios. Algumas pessoas, alguns 
grupos se declaram donos e senhores 
de tudo o que existe, excluindo deles a 
grande maioria do povo.  E isso provoca 
a gritante desigualdade social com a 
qual esbarramos a toda hora, em todo 
lugar.

Por que alguns se intitulam 
donos de tudo?

Muitos pensadores colocaram 
e ainda colocam como ideal a ser per-
seguido, o saber. No saber alicerça-se 
o poder. E o poder é “entendido como 
dominação do outro, das classes, dos 
povos, das culturas da África, da Ásia e 
das Américas, da natureza, das ínfi mas 
partes da matéria (bóson de Higgs) e 
da própria vida (código genético). Para 
conferir efi cácia ao saber e ao poder 

“ENQUANTO HOUVER UMA 
PESSOA DESCARTADA NÃO PODERÁ 

HAVER A FESTA DA FRATERNIDADE”, DIZ O 
PAPA NA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI

foi criada a tecno-ciência. Ela está pre-
ponderantemente a serviço do poder 
econômico, político e ideológico, ao 
mercado, e somente em seguida à vida”, 
nos explica Boff .

O poder como  dominação  sig-
nifi cou historicamente uma devastação 
da natureza e das culturas dos povos 
originários, uma tentativa de homoge-

neização dos hábitos de pensar, de agir, 
liquidando com as suas diferenças. 

Por isso, diz o Papa que “Se a 
sociedade se reger primariamente pelos 
critérios da liberdade de mercado e da 
efi ciência, não há lugar para as pesso-
as, e a fraternidade não passará duma 
palavra romântica” (n.109). Encontra-
mo-nos atualmente num mundo “sem 

um projeto para todos”(n.15; n. 31).  E 
Boff  comenta: “Sem um projeto para 
todos fi camos reféns do projeto priva-
do dos mais fortes que instauram uma 
perversa  opressão econômica, social 
e cultural  sobre todas as sociedades 
humanas”.

O ser humano como dominus, 
senhor e dono de tudo é colocado acima 
da natureza. Ele não se entende como 
parte dela. “É a pretensão de sermos 
senhores absolutos da própria vida e de 
tudo o que existe”, diz o Papa (n.34). O 
valor da natureza e da própria Terra só 
são considerados na medida em que se 
ordenam ao ser humano.  Não lhe são 
reconhecidos valor algum em si mesmas. 
“Se alguém pensa que se trata apenas de 
fazer funcionar o que já fazíamos, ou que 
a única lição a tirar é que devemos me-
lhorar os sistemas e regras já existentes, 
está negando a realidade”(n.7).

É POSSÍVEL CRIAR UM OUTRO 
MODO DE VIDA E DE RELAÇÕES?

A encíclica Fratelli Tutti apre-
senta um outro modelo para fazer 
frente ao atual modelo que pode 
levar a humanidade à sua própria 
destruição. 

Este novo modelo é o da fra-
ternidade do frater, do irmão donde 
se deriva a fraternidade universal : 
a  irmandade universal, todos, ho-
mens e mulheres, irmãos e irmãs.

A  fraternidade  se funda no 
fato ̀ “de que todos os seres humanos 
foram criados iguais nos direitos, nos 
deveres e na dignidade e chamados a 
conviver entre si como irmãos” (n.5). 
O amor fraterno “abre-se a uma di-
mensão universal” (n.6). Possui um 
vínculo essencial com todos os seres 
vivos com os quais o ser humano 
comunga do mesmo código genético, 
o que o torna parente, primo, irmão e 
irmã com todos os seres da natureza: 

“a vida subsiste onde há vínculos, comu-
nhão e fraternidade” (n.87). 

Todos e todas dependem uns 
dos outros e do ambiente em que vivem. 
Diante disto “a interdependência entre 
todos nos obriga a pensar um único 
mundo,”(n.164), capaz de assegurar a 
alimentação e a paz, de garantir a sal-
vaguarda do ambiente. “É uma ilusão 
enganadora, pensar que podemos ser 
onipotentes e esquecer que nos encon-
tramos todos no mesmo barco” (n.30).  
“Ninguém se salva sozinho, só é possível 
salvar-nos juntos” (n.32).

Por isso,  o Papa acentua que a so-
lidariedade é uma das notas essenciais do 
humano e do social. Ela “se expressa con-
cretamente no serviço que pode assumir 
formas muito diversas e de tomar para si 
o peso dos outros; em grande parte é cui-
dar da fragilidade humana” (n.115). Ela 
impede a divisão da humanidade entre 

o ‘meu mundo’, os ‘outros’ e ‘eles’, pois 
“muitos deixam de ser considerados 
seres humanos com uma dignidade 
inalienável e passam a ser apenas “eles” 
(n.27).  “Oxalá no fi nal não haja “os 
outros” mas apenas um “nós” (n.35), 
deseja o papa Francisco.

É  urgente fazer a transição do 
dominus para o frater se quisermos 
enfrentar com sucesso as ameaças 
que pesam sobre o  sistema-Terra  e 
o  sistema-vida, “a sociedade cada 
vez mais globalizada torna-nos 
vizinhos, mas não nos faz irmãos” 
(n.12); pode fazer-nos sócios, “aquele 
que é associado para determinados 
interesses” (n.102) mas não próxi-
mos no sentido da parábola do bom 
samaritano (n.102). 

“Enquanto houver uma pes-
soa descartada não poderá haver a 
festa da fraternidade” (n.110).

Foto: Cerezo Barredo
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Na véspera do dia Nacional da 
Consciência Negra, 20 de novembro, um 
homem preto  João Alberto Silveira Frei-
tas, Beto, de 40 anos,  foi  morto por dois 
seguranças brancos em um supermerca-
do do Carrefour, em Porto Alegre (RS). 

Este crime provocou  reação de 
muitas pessoas,  entidades e políticos 
Brasil afora, e houve manifestações em 
várias cidades contra o racismo que é 
como o  crime   é  caracterizado. 

Mas o presidente da república, 
e o vice-presidente não comentaram 
o fato. Simplesmente se manifestaram 
para dizer que no Brasil não há  racismo. 
Segundo escreveu o  jornalista Leonar-
do Sakamoto em sua Coluna no Portal 
UOL , “ como o presidente não acredita 
em racismo, quem protesta contra uma 
sociedade e um Estado racistas atenta, 
segundo ele, contra o país e deveria ser 
descartado” . Eles dizem que a discussão 
sobre  racismo é  importada de outros 
países e só  serve para manipulação polí-
tica por quem quer ter o poder. “Não nos 
deixemos ser manipulados por grupos 
políticos. Como homem e como Presi-
dente, sou daltônico: todos têm a mesma 
cor. Não existe uma cor de pele melhor 
do que as outras. Existem homens bons 
e homens maus. São nossas escolhas e 
valores que fazem a diferença....”, disse o 
presidente.  Para ele, falar em racismo, 
machismo, etc. ´é  “instigar o povo à 
discórdia, fabricando e promovendo 
conflitos,”... “  “Quem prega isso, está no 
lugar errado. Seu lugar é no lixo”.

O presidente e o  vice  
sabem responder?

Olhando os  dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, 
PNAD,   do IBGFE é o caso de a gente 
perguntar ao presidente:

=Por que 7 em cada 10 famílias 
que moram em casas sem os mínimas 
condições são de pretos ou pardos?. 

=Por que trabalhadores negros 
recebem, em média, salário 17% menor 
que o de brancos? 

=Por que o rendimento médio 
da população branca foi de quase R$ 
2 mil, em 2019, enquanto os pretos e 
pardos ficaram com metade?

O LIXO, O LUGAR DE QUEM 
DEFENDE QUE EXISTE RACISMO 
NO BRASIL, DIZ O PRESIDENTE

Conforme registros do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública de 2020:

=Por  que   oito a cada dez pes-
soas mortas pela polícia em 2019 eram 
negras?,

=Por que, em 2019, de cada três 
pessoas presas, duas eram  pretas ou 
pardas, só uma branca? 

Como o presidente explica que 
de 2011 a 2018, as mortes  causadas 
por violência física  tenham crescido 
1,3% entre os brancos  e 58,9% entre os  
negros?   Crescimento 45 vezes maior 
de mortes de pretos que o de brancos. 
(Dados do DataSUS, um Departamento 
do Ministério da Saúde).

Negros, a maioria
Segundo o IBGE os negros repre-

sentam a soma de pretos e pardos. Eles 
são hoje 56,7% da população. 

Sendo assim, como o presidente 
explica que segundo  dados do Censo do 
Poder Judiciário divulgado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) de 2018, 
que entre os magistrados  brasileiros, 
somente 16,5 % se autodeclarem pardos 
e 1,6% pretos?

Sombra, o lugar do negro
A jornalista Elaine Tavares co-

mentando a morte violenta de João 
Alberto, em Porto Alegre, RS, e fazendo 
relação com tantos outros casos de as-

sassinatos de pessoas negras, escreveu:
“Negro não pode falar alto em 

nenhum lugar. Porque matam. Negro 
não pode andar na rua de noite. Porque 
matam. Negro não pode ter carro bom. 
Porque matam. Negro não pode olhar 
feio pra ninguém. Porque matam. Ne-
gro não pode se arvorar a ser político. 
Porque matam. 

Negro tem que ficar no seu lugar. 
E que lugar é esse? O da sombra. Negro 
tem de olhar baixo, tem de ser silencioso, 
servil. Negro não pode ostentar, nem 
dar risada alto. Tampouco pode estar 
na rua depois da meia-noite, nem andar 
de boné ou de capuz. Negra tem de se 
comportar, não pode circular em loja 
chique. Negra tem de se contentar com 
emprego ruim e aceitar. 

Essa é nossa sociedade, que é 
nascida da violência, do estupro e do 
tráfico negreiro.”

Negras vereadoras
Em Curitiba, capital 

do Paraná, foi eleita vereado-
ra, a primeira mulher negra, 
a professora Carol Dartora, 
com mais de oito mil votos, a 
terceira mais votada no muni-
cípio. Ela nasceu em Curitiba 
e  a maior parte da vida lá mo-
rou. E frequentemente alguém 
lhe perguntava “de onde você 
veio?” Ela disse que “o racis-
mo está no Brasil inteiro, mas 
aqui em Curitiba realmente é 
muito pesado.” 

“Eu fiz a denúncia de 
que Curitiba nunca tinha 
eleito uma mulher negra, um 
muro que parecia intranspo-
nível. Todo mundo que olhava 

para a campanha no início dela pensava: 
nossa, como fazer para superar essa bar-
reira? Pensando que sou uma mulher do 
Partido dos Trabalhadores (PT), femi-
nista, negra, e que Curitiba nunca elegeu 
uma mulher negra, pareciam barreiras 
intransponíveis”, disse ela

Outra mulher negra, Ana Lúcia 
Martins, foi também a primeira mulher 
negra a ser eleita na maior cidade de 
Santa Catarina, Joinvile. Teve a sétima 
maior votação. Logo que os resultados 
saíram passou a receber ofensas de toda 
ordem, inclusive ameaças de morte. 
Uma  das mensagens nas redes sociais 
dizia  “Agora só falta a gente matar ela 
e entrar o suplente que é branco.” Ana 
Lúcia cometeu uma dupla ousadia : 
vencer a eleição sendo negra e petista.

Como o presidente da república 
e seu vice conseguem sustentar que não 
há racismo no Brasil???

Alvorada 
Out/Nov/Dez-20

Ed. 334

O IBGE divulgou no dia 12 de 
novembro  um retrato das condições 
sociais do país em 2019. Quase 52 mi-
lhões de brasileiros vivem na pobreza.

Segundo o Banco Mundial vi-
vem na pobreza os que tem renda mensal 
de até R$ 430,00.  Na extrema pobreza 
estão os que vivem com uma renda 

Revoltante desigualdade
mensal de até R$ 151,00. Estes, segundo 
o IBGE, são 13 milhões de pessoas.

Os  10% mais pobres  ficaram, 
em 2019, com menos de 1% do total de 
rendimentos recebidos pelas pessoas 
no país. No outro extremo, os  10% 
mais ricos ficaram com quase 43%.

Este é o Brasil  que queremos?

Foto: Kamila Camillo



5Município Partidos  que 
lançaram  
candi-dato a prefeito

Partido do 
prefeito eleito

Mulheres 
Vereadoras 
eleitas

Partidos dos 
vereadores eleitos

Alto Boa Vista PTB, PSDB, DEM PTB 3 - Maria, MDB, 
Alessandra, PTB,  
Leticia, PSDB

PSC, 3, DEM, 2, 
MDB, 1, PSDB, 2, 
PTB, 1

Bom Jesus PSB. DEM,PROS, PSL PSB 2 -TATIANE , PDT, 
HORLEANE,  DEM

PSB, 3, DEM, 3, 
PDT,1, PSDB,1,PP,1

CANABRAVA DO 
NORTE 

PSDB, DEM PSDB 3- ELIVAINE, PSB, 
GISELLE, PSB, ICA, 
PSDB

PSDB,4, DEM,2, 
PSB,2,PODE 1

CONFRESA PP, PT, MDB, PV PP 2 - MARLI, REP, 
LUCIMEIRE, PT

PP,5, MDB, 2 PSD, 2, 
REP, 1 ,PT 1

LUCIARA MDB, PSB, PODE, PDT MDB 3 -  CLAUDIA, PSB, 
GISELDA, PSB, 
CARMIVANYA, 
MDB

MDB, 2, PL, 4,
PSB, 3

NOVO SANTO 
ANTONIO 

DEM, MDB, PATRIOTA, 
PROS, PT

DEM 2 - NUBIA, DEM
CLAUDIA PATRIOTA

MDB, 3 PSB, 2. DEM 
2, PROS 1, PATRI 1

PORTO ALEGRE DO 
NORTE

PDT (CANDIDATO 
ÚNICO)

PDT 1 DIVA, PP MDB, 2, PDT,3, PP, 
3, PSB 1

QUERÊNCIA DEM, PSL DEM 2 - BIA, PSDB, 
ROZAINE, PDT

PSDB 3, PSC, 1,DEM, 
2, PDT, 3

RIBEIRÃO 
CASCALHIERA

SOLIDARIEDADE  PSB, 
PATRIOTA, PSC

SOLIDARIEDADE 1 - SIRLEIDE, MDB PSB, 2, SD, 3, DEM,1, 
MDB,2, PDT,1

SANTA CRUZ DO 
XINGU 

PSD, PODE PSD 1 -LILIANE. PSB PSB,2, PSD, 3, PSDB, 
3, PODE,1

SANTA TEREZINHA PSB, MDB PSB 1 - ANTONIA, PDT MDB, 2, PL,2, PSB, 
4, PDT,1

SÃO FLEIX DO 
ARAGUAIA

SOLIDARIEDADE, 
PROS, MDB, 
CIDADANIA,PP, PDT

SOLIDARIEDADE 3 - RITA, MDB,  
ANA, PSC, 
PATRICIA, PROS

SD, 3, MDB, 2, CIDA, 
1, PSC, 1, PROS,2

SÃO JOSÉ DO 
XINGU

DEM, PL, PSB DEM 1 - ROSA, PTB PSB, 5, DEM, 2, 
MDB, 1, PTB, 1

SERRA NOVA 
DOURADA

PP, MDB,  PSB, PDT, 
PSL, PROS, DEM

PP 0 PSB, 2, PSC, 1, 
MDB,2,  PP,2, PDT,1, 
PROS,1

VILA RICA PL, PDT, MDB PL 0 PL,3, PDT, 2, DEM,2, 
MDB,1, PODE,1

ELEIÇÕES MUNICIPAIS E O 
CONSERVADORISMO ELEITO

No domingo, dia 15 de novem-
bro de 2020, aconteceram as eleições 
municipais para escolha dos prefeitos 
e vereadores para o mandato de 2021 
– 2025. No nosso estado, Mato Grosso, 
houve também a eleição suplementar 
para escolha de um novo Senador, que 
irá ocupar a cadeira durante seis anos, 
na vaga deixada pela ex-senadora Selma 
Arruda, que teve o mandato cassado, 
acusada de caixa 2 e abuso do poder 
econômico. O senador eleito foi Carlos 
Henrique Baqueta Favaro – PSD.  

Mato Grosso possui 141 muni-
cípios, dentre os quais, 15 pertencem à 
região onde se localiza a Prelazia de São 
Félix do Araguaia. Devido à pandemia, 
as perspectivas eram de que os números 
de abstenções fossem elevados, mas, 
pelo menos nesta região, os eleitores 
compareceram em grande número às 
urnas para exercer seu direito e dever 
de voto. As participações em cada mu-
nicípio variaram de 71,10% a 88,50% de 
comparecimento. 

Os Prefeitos eleitos para o pleito 
de  2021 a 2025 foram: José Pereira Ma-
ranhão – PTB - Alto Boa Vista; Marcilei 
Alves de Oliveira, o Mansão, PSB - Bom 
Jesus do Araguaia; Thiago Castellan 
Ribeiro – PSB - Santa Terezinha; Elson 
Farias de Sousa- Progressistas - Serra 
Nova Dourada; Ronio Condão Barros 
Milhomem – Progressistas – Confresa; 
Parassu de Souza Freitas – MDB – Lucia-
ra; Adão Soares Nogueira – Democratas 
- Novo Santo Antônio; Sandro José Luz 
Costa – Democratas - São José do Xingu; 
Fernando Gorgen – Democratas – Que-
rência; João Cleiton Araújo de Medeiros 
–    PSDB - Canabrava do Norte; Daniel 
Rosa do Lago – PDT – Porto Alegre 
do Norte; Abmael Borges da Silveira 
– PL – Vila Rica.  E, para entrar para 
as estatísticas de modo positivo, ainda 
que seja baixa a representação, são três 
as prefeitas eleitas, dentre os 15 muni-
cípios da região: Janailza Taveira Leite 
– Solidariedade – São Félix do Araguaia; 
Luzia Nunes Brandão – Solidariedade – 
Ribeirão Cascalheira e Joraildes Soares 
de Sousa – PSD – Santa Cruz do Xingu. 
As câmaras de vereadores mantêm o 
mesmo perfi l. 

A inclinação ideológica par-
tidária dos candidatos eleitos está 
relacionada ao liberalismo econômico 

e conservadorismo social, vale sempre 
lembrar que, por vezes, a orientação de 
cada candidato não é, necessariamente, 
a mesma do partido. 

A predominância eleitoral vol-
tada para pautas conservadoras, é bem 
característica da nossa região e de nosso 
país, o discurso proferido é homogêneo, 
causado, pelo que conhecemos por anal-
fabetismo político. O voto de cabresto, 
embora maquiado é o que impera e se 
ouvem sempre as conversas sobre compra 
de votos, com a utilização da máquina 
pública ou o abuso de poder econômico, 
mas quem observa esses fatos ou é vítima 
deles, difi cilmente consegue reunir provas 
para uma denúncia formal. Por sua vez, 
o empregado reproduz o discurso do 
patrão e assim por diante. Isso é eviden-
ciado quando a população vai às urnas e, 
uma sociedade formada em sua maioria 
por pretos e pobres, acaba mantendo no 
poder a elite predominante branca, con-
solidando o processo de dominação que 
já vem desde os anos de 1500.

Um fator que deve ser celebrado 
com alegria nessas eleições municipais 
deste ano é o crescimento do número 
de representantes indígenas eleitos para 
as câmaras de vereadores e prefeituras. 
Segundo informações da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, 
em todo o Brasil foram eleitos represen-
tantes de 71 povos indígenas no primeiro 
turno das eleições, com aproximada-
mente 236 candidaturas eleitas.

Na Microrregião Norte Araguaia, 
os povos indígenas também celebram, 
com alegria, a eleição de seus represen-
tantes. O povo Kanela do Araguaia ele-
geu três membros da comunidade. Em 
Luciara/MT, foram eleitos Ana Cláudia 
Pereira de Souza Kanela, do PSB e João 
José Silva dos Santos Kanela, do PL. Na 
cidade de Porto Alegre do Norte/MT o 
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povo Kanela elegeu Jeferson Souza dos 
Santos Kanela, do PDT.

Jeferson Magrinho, como é co-
nhecido, nos conta: “quero me incluir 
em grupo de indígenas também eleitos 
como vereadores na nossa região Norte 
Araguaia, para que venhamos somar, 
trabalhar em prol dos nossos povos em 
busca de recursos, para que possamos 
solucionar as nossas necessidades, sa-
bendo que o Governo Federal que temos 
não nos favorece. Sendo inédito, esses 
vereadores indígenas eleitos, servirão 

como exemplo para os demais parentes, 
que precisamos simplesmente de união”.

O povo Apyãwa, da Terra Indí-

gena Urubu Branco, no município de 
Confresa-MT, também festeja a eleição 
de Kaorewygi Reginaldo Tapirapé, do PP. 
Já, o povo Xavante, de Marãiwatsédé, ele-
geu Cosme Rite, em Alto Boa Vista/MT.

As articulações, porém, não fo-
ram sufi cientes para eleger candidatos 
indígenas nas cidades ribeirinhas de São 
Félix do Araguaia e Santa Terezinha, e 
em Bom Jesus do Araguaia, Querência 
e São José  do Xingu  onde havia candi-
datos indígenas.

Dandara Palmares, Associação Terra Viva e
Marciel Santos e Santos,  Centro de Direitos 

Humanos D. Pedro Casaldáliga

Veja abaixo  por que partidos foram eleitos os prefeitos e como fi ca a composição das Câmaras 
de Vereadores e o nome das mulheres eleitas vereadoras.
Três mulheres foram eleitas prefeitas, as de São Félix do Araguaia, Ribeirão Cascalheira e 
Santa Cruz do Xingu. 25 foram eleitas vereadoras.
O partido que mais elegeu vereadores foi o PSB com 26 eleitos, seguido
do MDB com 20

Quadro das eleições
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Você sabia que  até maio deste ano havia na 
justiça uma ação movida pelo Mato Grosso contra o 
Pará  pela divisa entre os dois estados? Que este litígio 
atingiria os municípios  de Santa Terezinha, Vila Rica 
e Santa Cruz do Xingu, na nossa região?

E que essa briga judicial durava 20 anos e chegou 
ao Supremo Tribunal Federal  -  STF - no ano passado?

E que a solução veio somente no dia 29 de maio 
deste ano?

Pois é.  O Mato Grosso abriu  uma ação judicial 
contra o Pará,  alegando que na divisa feita  entre os 
dois estados, o Pará teria entrado uns 22 mil km² no 
Mato Grosso. Uma área equivalente ao tamanho do 
estado do Sergipe. De acordo com convênio assinado 
entre os dois estados, em 1900, a divisa é uma linha 
imaginária reta de 690 quilômetros, partindo do Salto 
das Sete Quedas, na margem direita do Rio Teles Pires,  

ONDE ACABA O MATO 
GROSSO E COMEÇA O PARÁ?

Após seis anos de fecundo 
apostolado missionário em Que-
rência, a congregação das Irmãos 
Missionárias da Imaculada Rainha  
da Paz também deixam a Prelazia. 
Na decisão, pesou muito o limitado 
número de religiosas e a necessidade 
de reagrupar e aproximar mais as 
comunidades.

Atendendo convite de Dom 
Adriano, em fins de janeiro de 2015, 
chegaram a Querência as irmãs Ro-
salinda Ghelfi, Jocelia Monteiro Lira e 
Maurícia Patrícia do Prado. Alojadas 
numa casa alugada, logo foram se 
entrosando nas comunidades, conhe-
cendo grupos, pastorais e lideranças. 
E, aos poucos, se acostumaram com 
a dinâmica da equipe de pastoral: 
reuniões mensais, dias de retiro e, 
acima de tudo, atividades pastorais 

IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA 
DA PAZ DEIXAM MARCAS NA PRELAZIA

em conjunto. Tanto na cidade, como 
nas aldeias indígenas e nos assen-
tamentos, as irmãs foram presença 
constante e significativa.

Com jeito humilde e discreto, 
sua presença incrementou a pastoral 
da criança, inclusive nas aldeias indí-
genas pertencentes ao Parque do Xin-
gu com as etnias Kalapalo e Kuikuro. 
Ao acompanhar grupos de jovens, 
pastorais, serviços, e conselhos das 
comunidades, foram estabelecendo 
empatia e proximidade com as pes-
soas, especialmente os mais humildes 
e necessitados.

Atuaram também na área pas-
toral João Bosco e a nível de Prelazia. 
E deixaram sua marca de consagra-
das, na fidelidade ao evangelho e ao 
carisma da Congregação.

Frei Arcides Luiz Favaretto, OFM

No mês de novembro, dois 
diáconos receberam a ordenação 
presbiteral pelas mãos de D. Adria-
no. O jornal Alvorada parabeniza 
Wellington e Fernando, os dois 
novos padres, na certeza de que o 
serviço ao Reino de Deus será a es-
sência de seus ministérios!

No dia 01 de novembro, Dia 
de Todos os Santos, o diácono Fer-
nando Góis, ou Fernando Peregrino, 
como é conhecido, recebeu sua orde-
nação presbiteral pelas mãos de D. 
Adriano Ciocca Vasino, no Ginásio 
de Esportes da Escola Vida e Espe-
rança, em Confresa, MT.

O evangelho escolhido para 
a missa foi Mateus 25, 31- 46, a 
passagem bíblica que fala de seis 
categorias de empobrecidos com as 
quais Jesus de Nazaré se identifica: os 
que têm fome, os que sofrem sede, os 

PRELAZIA 
CONTA COM 
DOIS NOVOS 

PADRES

ao ponto mais ao norte da Ilha do Bananal, na margem 
esquerda do Rio Araguaia. A confusão surgiu porque, 
em 1952, o  Salto das Sete Quedas passou se chamar 
Cachoeira das Sete Quedas. O Mato Grosso alegou que 
o Salto e a Cachoeria eram duas coisas diferentes. E 
que partindo da Cachoeira  o estado perdia uma fatia 
de seu território.

O Mato Grosso perdeu a questão. O Supremo 
Tribunal Federal (STF), decidiu  manter o limite terri-
torial entre Mato Grosso e Pará como já existe. 

A perícia feita pelo Serviço Geográfico do 
Exército, solicitada pelo STF, concluiu que o acidente 
geográfico, Salto de Sete Quedas e a Cachoeira de Sete 
Quedas são o mesmo acidente.  O que houve foi somente 
alteração de nome do mesmo local de referência. 

O Mato Grosso não é grande demais? Por que 
perder energia e dinheiro numa questão destas? 

Alvorada 
Out/Nov/Dez-20
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Na igreja Nossa Senhora 

da Libertação, em Porto Alegre 
do Norte, aos sete dias do mês de 
novembro de 2020, D. Adriano, 
Bispo da Prelazia de São Felix do 
Araguaia, conferiu o sacramento 
da Ordenação, no grau de pres-
bítero, ao diácono Wellington 
Pereira Campos. 

Devido à pandemia do 
coronavírus, a celebração foi 
bastante restrita. Da sua terra 
natal, interior de Pernambuco, 
só vieram a mãe e um sobrinho. 
Houve boa presença dos agentes 
de pastoral e representantes das 
comunidades da Porto Alegre 
do Norte, onde Wellington está 
atuando desde o início deste ano. 

Na sua homilia, Dom Adria-
no destacou o Sacerdócio como um 
serviço ao povo de Deus, com suas 
diversas pastorais e comunidades. 
Trata-se, destacou, de um serviço 
na simplicidade, sem busca de 
vantagens ou promoções pessoais 
e com foco nos mais vulneráveis. 
Ao final da celebração, o novo 

No dia 28 de julho de 2020, 
o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias Tof-
foli, emitiu decisão restabelecendo 
uma decisão anterior, 
da Justiça Federal de 
Mato Grosso, que de-
terminava a retirada 
de não indígenas da 
Terra Indígena Urubu 
Branco, habitada pelos 
Apyãwa Tapirapé. A re-
tirada dos invasores es-
tava suspensa por uma 
outra decisão, emitida 
pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), de 
Brasília, que impedia essa retirada. 
A decisão do presidente do Supremo 
Tribunal Federal atendeu ao pedido 
do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, restabelecendo, deste 
modo, o direito dos Apyãwa sobre 
uma grande parcela de terras situadas 
ao norte da Aldeia Tapi’itãwa.  Essas 
terras foram secularmente ocupadas 
pelos ancestrais do povo Apyãwa e se 
encontram, atualmente, invadidas e 
intensamente depredadas. Pelo perí-
odo de mais de uma década, os inva-
sores promoveram intensa derrubada 
da mata, venda ilegal de madeira e a 
implantação de pastagens, com danos 
incalculáveis para os Apyãwa e para 
o meio ambiente, usando para isto, 
até mesmo de meios violentos, como 
a queima de carros e uso de armas 
de fogo.

Resta agora, aguardar que o 
governo federal cumpra o seu papel 
constitucional e tome as providências 
necessárias para a retirada de todas 
as pessoas que ocuparam essas terras, 
pois elas fazem parte do território 
do povo Apyãwa e são necessárias 

que estão sem roupas, os doentes, os 
presos e os estrangeiros.

O novo presbítero acrescen-
tou mais seis categorias de pessoas 
que se encontram excluídas em nossa 
sociedade: os moradores em situação 
de rua, as mulheres prostituídas, os 
dependentes de álcool e drogas, os 
sem-terra, os indígenas, os órfãos.

Suas primeiras palavras lem-
braram a profecia de Jeremias, 
na qual anuncia que o Senhor ia 

fazer o seu povo em cacos. Porém, 
Jesus veio para restaurar o que está 
quebrado. Em uma celebração com 
muitos símbolos e presença de pes-
soas dos segmentos marginalizados, 
Fernando afirmou: “Esses cacos 
representam a população com quem 
eu trabalho. Nós, tanto o clero como 
todos os que estão aqui, temos o de-
ver de restaurar as pessoas que estão 
quebradas, que estão à margem da 
sociedade”.

ORDENAÇÃO PRESBITERAL 
DO DIÁCONO WELLINGTON

padre agradeceu a todos quantos o 
acompanharam na sua caminhada, 
lembrando os tempos em que este-
ve na Diocese de Floresta  PE e os 
últimos anos, aqui na Prelazia. O 
evento se encerrou com um almoço 
para todos os participantes. 

Pe. Wellington continuará 
como coordenador do Regional 
Nossa Senhora da Libertação, 
em Porto Alegre do Norte. Bom 
trabalho! 

Frei Arcides Luiz Favaretto, OFM

DECISÕES DA JUSTIÇA FEDERAL 
GARANTEM AOS POVOS APYÃWA 

E KANELA DO ARAGUAIA O 
DIREITO ÀS SUAS TERRAS

para a garantia do futuro deste povo 
indígena.

Por sua vez, o povo Kanela 
do Araguaia recebeu em novembro 

uma comissão constituída de fun-
cionários da Funai e de policiais 
federais que, por determinação da 
juíza federal de Barra do Garças, 
Drª Danila Gonçalves de Almeida, 
exigindo que o governo federal 
tomasse providências para coibir 
a invasão das terras garantidas aos 
Kanela, localizadas na Gleba São 
Pedro, margem direita do Rio Ta-
pirapé, município de Luciara. Essas 
terras foram concedidas aos Kanel 
a, em 2018, através de um TAUS 
ou Termo de Autorização de Uso 
Social, até que sejam realizados os 
processos de demarcação e homo-
logação como terra indígena. Desde 
a data da concessão do TAUS aos 
Kanela, a área vem passando por 
uma intensificação das invasões, 
construção de cercas e de moradias, 
com o objetivo de impedir a ocupa-
ção da mesma pelo povo Kanela, às 
vezes até com a ameaça de armas, 
conforme denúncia dos Kanela.

A equipe que esteve na aldeia 
Pukanu, percorreu a área invadida 
notificando os invasores.

Luiz Gouvêa de Paula, Cimi MT.
Alvorada 
Out/Nov/Dez-20
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Anos atrás, minha amiga Alice, 
aquela que foi uma ótima aluna nos 
estudos bíblicos na comunidade 
e que tanto me ajudou com suas 
perguntas, me convidou a almoçar. 
E, na conversa, perguntou se estava 
escrevendo algo mais sobre as 
mulheres na Bíblia. Respondi que 
deveria escrever sobre Maria, o 
encontro do anjo Gabriel e Maria, 
em Nazaré, narrado no Evangelho 
de Lucas 1, 26-38. Alice ficou calada, 
suspirou e nos seus mais de 70 anos, 
comentou: “É um texto cheio de 
fantasia. Como ler esse trecho com 
minhas netas?” 

Lembrando daquela conversa, 
estes dias do Advento, quando já 
chega o Natal fiquei pensando e 
ruminando o que poderia escrever 
sobre Maria para as “nossas netas”. 
Uma vez mais, confirmei que só sei ler 
a Bíblia a partir das perguntas da vida! 
Nossos jovens, elas e eles, precisam 
de respostas rápidas às questões que 
aparecem no cotidiano. Pensando 
nelas e neles, li repetidamente o texto 
de Lucas 1, 26 – 38, e todos os outros 
textos do Novo Testamento em que 
aparece Maria. Saboreei o que lia e 
resolvi deixar algo escrito para vocês 
como presente de Natal.

Para todas e todos nós, Maria, 
mãe de Jesus é um exemplo de mulher, 
de mãe, de coragem e fidelidade. No 
Evangelho aparece Maria mulher, 
ser humano, livre, feliz dentro de 
sua missão de ser mais do que mãe. 
Logicamente que não é a mulher 
Maria apresentada normalmente 
com a cabeça inclinada ou com 
olhar para o céu, com muitos panos 
tampando todas as características 
de ser mulher, mãos juntas rezando, 
com coroa de rainha, abençoando... 
Será que essas imagens e quadros 
que se exibem em Museus e Igrejas 
e nos santinhos são exemplos do que 
devemos ser as mulheres, hoje? Será 
que Maria apresenta na Bíblia outras 
características de seu ser mulher 

“ALEGRE-SE, CHEIA
DE GRAÇA” (Lc 1, 28)

MARIA DO NÃO, MARIA DO SIM!
já naquele tempo, dentro de uma 
sociedade patriarcal e machista? 

Depois de ler com muita 
atenção os textos dos Evangelhos onde 
aparece a pessoa Maria, encontrei 
várias afirmações que talvez mostram 
a mãe de Jesus meio ‘inconformada’. 
Será que é isso mesmo? 

A leitura de Lucas 1, 26 – 38 
me surpreendeu. Encontrei Maria em 
Nazaré onde foi visitada por alguém 

desconhecido que afirmou “Deus está 
com você!” A jovem ficou confusa, se 
perguntando o significado daquela 
visita. O desconhecido respondeu, 
parece que com unção e carinho, 
com um monte de coisas boas que 
aconteceriam, até que ela iria ser mãe 
de um homem extraordinário que ia 
trazer ao mundo um sem fim de coisas 
boas. Mas Maria não entendeu bem. 
E perguntou: “Como será isso?” A 
resposta foi rápida: “O poder de Deus 
te dará força... Até tua prima vai ser 
mãe... Para Deus nada é impossível!”  
Imagino que pela cabeça da jovem 
Maria, com essa força que não sabia 
de onde vinha, passaram muitas 
histórias bíblicas, fatos que afirmavam 
como Deus tinha libertado seu povo, 
Ele sempre do lado dos fracos, dos 
pobres... Maria decidiu livremente o 
que ia fazer de sua vida. De fato, não 
podia fugir e então disse: SIM. “Eis 
a serva do Senhor” (v. 38). Ou com 

outras palavras semelhantes: Estou 
pronta para Deus, meu Senhor. Eu 
nunca vou estar do lado do Imperador 
de Roma que se faz adorar como o 
Senhor do mundo. Ao Imperador 
NÃO! Ao nosso Deus SIM! “Ninguém 
pode servir a dois senhores” (Lc 16,3)

 Maria, mulher pronta para 
servir e ajudar. SIM, correu auxiliar 
a sua prima Isabel. E com ela viveu 
uma bonita realidade de troca de 

experiências e saberes. O menino de 
Isabel pulou de alegria no seio da mãe 
quando ouviu a voz de Maria. E Isabel 
gritou também de alegria dizendo: 
“Como é possível que a mãe do meu 
Senhor venha me visitar?” Maria disse 
a Isabel que todas essas alegrias eram 
consequência da fé que tinham no 
seu Deus que olhou a simplicidade 
delas. E confessou algo tão profundo 
e revolucionário como dizer, que 
nosso Deus “dispersou os arrogantes 
de coração, derrubou os poderosos e 
exaltou os humildes. Encheu de bens 
os famintos e despediu os ricos sem 
nada” (Lc1,46-56).  Maria sabia quem 
era seu Deus. E ela, na vida cotidiana 
NÃO fez o jogo dos opressores.  

Os  meninos  nas ceram, 
cresceram. Passaram os anos e Jesus, 
que morava em Nazaré, (Lc 2,39-40) 
provavelmente já com doze anos, 
como era costume dos judeus, foi com 
seus pais em romaria a Jerusalém (vv. 

41-49). Mas, no dia da volta, Jesus 
ficou para trás, sem avisar a seus pais, 
o que os assustou. Quando se deram 
conta, voltaram a Jerusalém para 
procurá-lo e o encontraram, depois 
de três dias de busca, no Templo! Os 
pais ficaram desconcertados. A mãe 
perguntou ao menino por que tinha 
feito isso. Essa é a Maria do ‘NÃO 
concordo’ com o que você fez conosco 
(v. 48). Jesus respondeu “Por que me 
procuravam? Não sabiam que devo 
me ocupar com as coisas do meu 
Pai” (v.49). 

A mãe “guardava todas essas 
coisas no seu coração” (v.51). A Maria 
do SIM! Ela aprendeu, aos poucos, 
que o Filho do Altíssimo (v. 31) não 
era sua propriedade. 

Chega a celebração de outro 
Natal, agora no ano 2020. Natal bem 
diferente dos anteriores. O Jesus que 
celebramos é aquele que nasce em 
Belém, cresce em Nazaré e até hoje 
caminha conosco no meio de uma 
pandemia e de um mundo que muda 
continuamente. 

Mergulhar no mistério da 
Encarnação nos pede ser mais esse 
Jesus que se fez carne no corpo de 
Maria, que se fez gente no corpo 
de Maria. Devemos ser mais Maria 
também e gerar Jesus no cotidiano.

 Que nosso Natal, seja tempo 
de viver plenamente uma renovação 
com ações pautadas por sonhos e 
utopias. Tempo de dar graças a Deus 
e aos irmãos e irmãs pelas novas 
realidades que vivemos. Tempo de 
serviço mútuo, tempo de construir 
um mundo mais humano e gratuito 
como luz que brilha nas trevas.

Com Jesus fica para nós o 
direito de proclamar quem foi 
Maria: “De aqui para frente todas 
as gerações me felicitarão porque o 
Poderoso fez grandes coisas em meu 
favor” (Lc 1,48-49). Ave Maria, cheia 
de graça! 

    
Mercedes de Budallés Diez

Alvorada 
Out/Nov/Dez-20

Ed. 334



9

Para nós, cristãos, a festa do 
Natal é sempre um momento muito 
esperado, pois, neste tempo, reserva-
mos um espaço para nos confrater-
nizarmos e sermos gratos a Deus por 
todas as experiências vividas. Este 
ano não pode ser diferente. Apesar 
de nos encontrarmos encurralados 
pela pandemia da COVID 19, não 
podemos ficar fechados em nós 
mesmos.

O Mistério da festa que cele-
bramos da “Encarnação”, entrada de 
Deus na história de cada homem e 
mulher, é, por excelência, a celebra-
ção da vida. Vida em comunidade 
de amor e doação. A família de Na-
zaré foi e é para nós, hoje, o modelo 
mais perfeito de abertura ao projeto 
de Deus. Talvez neste momento da 
história sintamos a tentação de nos 
fechar para não sermos sinal de mor-
te para as outras pessoas. Mas, como 
assim? Pelo risco de estarmos conta-
minados e sairmos contaminando. 
Com as devidas precauções, somos 
desafiados a potencializar ainda mais 
o nosso ser de comunidade, povo da 
Aliança de Deus com a humanidade 
ao longo da história: antes, com os 
Patriarcas, Profetas, Reis, Juízes, 
Sacerdotes e, agora, com Jesus Cristo 
feito carne em nossa carne.  

É interessante notar que o 
Anúncio que os Anjos fazem é a um 
público específico. Aos Pastores. 
Gente que não era bem vista pela 
sociedade judaica por dois motivos: 
não eram praticantes da fé e, por 
outro lado, tinham a fama de se 
apropriar dos rebanhos que não lhes 
pertenciam.

O nosso Glória a Deus deve 
ser dado na conquista de cada luta 
por justiça, igualdade e liberdade 
para o nosso povo e nossas comu-
nidades, na busca certa do “BEM 
VIVER”. 

Hoje é de se perguntar e até 
fazer uma crítica ao sistema político, 
econômico e social assumido pelos 
que, neste momento, governa o país, 

NATAL EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

tendo como lema: “Deus acima de 
tudo”. Se Deus é vida e a favor da vida 
em toda a sua plenitude (Jo 10,10), 
como alguém pode se contradizer 
tanto quando afirma que “bandido 
bom é bandido morto”?

 E porque Deus se revela logo 
a esta categoria de pessoas, como 
fez aos pastores, que se encontram 
na margem da sociedade? Talvez e, 
com certeza é, para nos ensinar que 
Ele não é rancoroso, vingativo. Mas, 
sim, misericordioso e sensível à dor 
do outro que é nosso irmão e feito 
à semelhança de Deus como nós o 
somos. Ainda mais, é fácil condenar. 
Mas, nos esquecemos que as pesso-
as que se encontram na margem é 

porque o sistema social, econômico, 
político e religioso as colocou lá. E 
que nós também temos nossa parcela 
de contribuição neste sistema que 
escolhemos para nossa sociedade.

Falando especificamente no 
âmbito religioso, é impossível não 
nos sentirmos muito perto dos sen-
timentos judaico-fariseu da época de 
Jesus, porque ficamos olhando quase 
sempre para as aparências, quando o 
convite de Jesus é para que façamos 
um mergulho no mais íntimo do ser 
humano e o ajudemos a descobrir 
suas potencialidades e riquezas que 
cada um carrega em seu interior.

Com os Pastores queremos ir 
à Manjedoura e adorar a grandeza 

de Deus na pequenez de um recém-
-nascido. Na luta e conquista de cada 
pessoa e comunidade por um mundo 
mais justo e fraterno, onde não haja 
excluídos e excluidores, mas, onde 
reina a Paz.

É claro que o mundo religioso 
cristão, muitas vezes, se encontra 
na dicotomia das sombras e luzes 
disseminado pela teologia da pros-
peridade e o neopentecostalismo que 
propaga o seguimento a um deus da 
vida fácil e do oba, oba, ofuscando 
assim o verdadeiro rosto de Deus 
pobre e para os pobres.

Então, podemos nos pergun-
tar quem são os pobres da nossa 
sociedade hoje: serão só os que 
estão a margem, ou existem outros 
tipos de pobreza? A resposta está 
à vista. Existem aqueles e aquelas 
que não tem nem o necessário para 
viver. Assim também, como existem 
os que de tudo dispõem e não são 
felizes porque ainda não fizeram o 
encontro com o Deus verdadeiro de 
Jesus Cristo (cf. Jo 4,13-26).

Queremos viver este tempo 
com muita esperança e na certeza 
de dias melhores. Pois, o Emanuel, 
Deus Conosco, veio e vem sempre ao 
nosso encontro (cf. Mt 1,23). 

Aproveitemos do tempo que 
o Senhor nos propicia a viver para 
sermos gratos a Deus por todos os 
benefícios que recebemos, dia após 
dia, de sua bondade infinita. Pois, 
por sua bondade existimos e somos 
(cf. At 17,28). Como bem já dizia a 
canção: “Quem sabe faz a hora e não 
espera acontecer...”. Esta é a hora de 
Deus para nós.

Com Maria queremos guardar 
vivo no nosso coração tudo que foi 
dito a respeito de Jesus e seus ensina-
mentos para bem vivermos e sermos 
suas testemunhas até os confins do 
mundo (Mt 28,18-20)         

A alegria do Evangelho é tal 
que nada e ninguém nô-la poderá 
tirar! (cf. Jo 16, 22) (EG, n 84).

Pe. José Cleuto Rodrigues
Alvorada 
Out/Nov/Dez-20
Ed. 334

FOTO: JOSÉ ERINALDO FERREIRA DA SILVA

Nossa Senhora do Advento, celebração em São José do Xingu
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SOU PRELAZIA MESMO, 
DIZ EDGAR ROQUE 

DE SOUSA, DE VILA RICA 
Edgar Roque de Souza, mineiro 

nascido  em São Pedro dos Ferros, MG,  
foi um dos pioneiros, em Vila Rica. 
Chegou em 1978  para trabalhar no 
escritório da Colonizadora Vila Rica. 

Ele pensava “agora vou dar 
um jeito na vida,  Deus vai abençoar,  
eu vou para o Mato Grosso, trabalho 
dois anos, fico rico e volto pra Minas 
Gerais. E tem quarenta e dois anos, eu 
só volto lá a passeio.” 

Esse mineiro se identifica como 
Araguaia; “A gente tem um certo 
orgulho de ser de Minas, lugar que tem 
coisas boas. Mas, eu não vou dizer que 
sou mato-grossense. Eu sou Araguaia. 
Quando eu viajo, o pessoal fala: você 
mora no Mato Grosso? Eu falo, não, eu 
moro no Araguaia. Minha referência é 
o Araguaia. Nisso, o Pedro Casaldáliga 
teve muita influência.”

Ele conta que era “católico, 
daquele catolicismo tradicional de 
Minas, conservador, até de exclusão, 
onde as classes dominantes mandavam 
na cidade, na igreja.”  Ao chegar, 
procurou a igreja.  E ele fala do seu 
estranhamento com o tipo de igreja 
que encontrou: “quem vinha aqui 
fazer o serviço de desobriga era o Pe. 
Manoel, de Canabrava e também o Pe. 
Jesus, a Irmã Mercedes. Eu achava um 
pouco estranha a fala deles, a pregação 
deles. Dizia, eu não tô entendendo, 
como que a igreja lá de Minas era 
de um jeito, toda bonitinha, toda 
cuidadinha e aqui já não era daquele 
jeito? Com aquilo eu tive um choque 
cultural e religioso ao mesmo tempo.”  
E por isso “naqueles primeiros dois 
anos, debatia muito com o Pe. Jesus, 
com a Mercedes, sobre o jeito de ser 
igreja daqui .“Eu comecei a perceber 
uma semelhança muito forte do modo 
como Jesus viveu com a igreja da 
Prelazia e a diferença da igreja de lá.”  
Lembra: “A primeira vez que o bispo 
Dom Oscar foi na minha cidade, em 
São Pedro dos Ferros, ele ficou em 
cima de um jipe todo enfeitado e eu 
vi o bispo. Achei aquilo coisa do outro 
mundo, cheguei em casa correndo, era 
menino ainda, eu falei para o meu pai: 

Pai, eu vi o bispo! Sendo que aqui no 
Mato Grosso, o bispo vem na casa da 
gente, come junto com a gente, dorme 
na casa da gente.”

Uma das atividades que Edgar 
desenvolvia como funcionário da 
Colonizadora, era a de anotar o 
nome das pessoas que chegavam 
para serviços da Colonizadora. Ele 
conta que quem trazia estas pessoas 
eram os gatos. “Eles ganhavam é 
por pessoa que vinha. Se você traz 

dez peão, você ganha X, é tanto por 
cabeça né. E eu anotando o nome do 
pessoal e encaminhava esses peões 
pra trabalhar no plantio de café, na 
construção de cova pra plantar café, 
na roçada, na derrubada.” Para ter mais 
lucro, acontecia que num “avião que 
coubesse, por exemplo, seis pessoas, 
eles tiravam os bancos do avião e 
colocavam dez. E eu ia lá na pista do 
aeroporto, para anotar o nome e de 
onde que vinha cada um”. 

Em São Félix:
Edgar foi se entrosando cada 

vez mais com o jeito desta igreja e sua 
admiração pelo bispo Pedro crescia.  
Em 1980, participou da Assembleia 
do Povo, representando Vila Rica. Em 
1982, prestou concurso para o Banco 
do Brasil e foi aprovado e mudou para 

São Félix do Araguaia, onde havia a 
única agência da região. Ele diz que 
“uma surpresa grande que ele (o bispo) 
me causou, muito grande, foi quando 
fui lá na casa dele. Lá em Minas havia 
aquele costume do palácio episcopal. 
Não, e ele lá naquela simplicidade, 
tijolo a vista, o chão batido...” 

Até 89, Edgar morou em São 
Félix. Voltou para Vila Rica, quando 
o Banco do Brasil ali abriu uma 
agência. 

O respeito por Pedro
“Uma das  coisas  que eu 

admirava muito no bispo, diz Edgar, 
era o respeito que as pessoas tinham 
por ele, o mundo inteiro, a imprensa 
e ele não se dobrava a ninguém. Se era 
para falar dos poderosos da época, dos 
atuais, ele falava sem medo. Ele não 
tinha medo, ele não tinha segurança, 
não tinha ninguém, ele vivia na 
simplicidade, embora nós saibamos 
que muita gente tinha vontade de que 
o bispo partisse antes da hora.”

Conta que, quando ia de férias, 
o padre pedia para se apresentar 
quem havia chegado de fora. E ele se 
apresentava como vindo da Prelazia 
de São Félix do Araguaia. Ele diz que 
quando terminava a celebração “todo 
mudo corria pra mim. Mas você é de 
onde? Você é de lá? Você mora lá? 

Como é que é lá? E o bispo lá? Ouvi 
falar que aquele bispo é comunista, 
não? Ou: eu gostaria tanto de conhecer 
essa Prelazia, de ir visitar.”

Em 1992, Edgar integrou o 
grupo da Prelazia que participou do  9º 
Encontro Eclesial das Comunidades de 
Base,  CEBs, em Santa Maria, RS. E, no 
meio de muitos bispos, todos queriam 
ver Pedro. Esperavam uma pessoa 
com um porte destacado e Edgar, ao 
apontar para Pedro, o pessoal reagia:  
“Aquele pequenininho lá? É ele, aquele 
pequenininho mesmo. Eles então 
falavam: é o bispo Pedro Casaldáliga 
mesmo? Eu falava é ele mesmo. E 
houve até um certo constrangimento 
lá, porque quando os outros bispos 
iam falar, cada um tinha uns três, 
quatro minutos para falar e houve 
uma ameaça de vaia pra algum deles. 
E quando o bispo Pedro foi falar, o 
ginásio -  o ginásio quase foi abaixo, o 
ginásio todo, todo, todo, todo aplaudiu 
o Pedro.” Aí eu lembro que comentei, 
na época, que nós temos uma joia lá 
no Araguaia, que é o Pedro e nós não 
sabemos valorizar.” 

Edgar recorda que, numa festa 
no CTG em Vila Rica, um senhor 
chegou nele e disse:  “É, Edgar, você 
fica puxando muito o saco dessa 
igreja, essa Prelazia, desse bispo aí, 
esse seu bispo aí nós só não mandamos 
matar ele porque politicamente não é 
interessante pra nós. Pega ele numa 
estrada aí, pega um pistoleiro aí e 
pronto. Mas, politicamente não é 
interessante pra nós”.  

Sou Prelazia mesmo
“Hoje inda tem ainda um certo 

preconceito muito forte contra a 
Prelazia, mas, um dos orgulhos que eu 
tenho aqui na Vila Rica, é que quando 
eu passo com meu chinelo, com a 
minha havaiana nos pés, tem uns 
quatro que dizem:  ali vai um Prelazia! 
Eu sou Prelazia mesmo, assumido 
mesmo. Eu calcei a sandália, o pessoal 
fala que vestiu a camisa, eu calcei a 
chinela, a sandália do Pedro. Eu tenho 
muito orgulho disso.”

Edgar ao lado do cacique Damião, Xavante de Marãiwatsédé

Alvorada 
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A Fraternidade Franciscana de 
Querência, franciscanos da Ordem dos 
Frades Menores (OFM), encerra sua 
missão, após 14 anos. Esta Missão foi 
constituída como um serviço à Igreja 
presente no Araguaia. O pedido partiu 
de Dom Leonardo, Bispo da Prelazia à 
época.

Nestes anos procuramos manter 
a linha pastoral da Prelazia e postura de 
vida simples e sóbria. E, acima de tudo, 
um trabalho em conjunto, valorizando a 
equipe de pastoral, com encontros men-
sais, retiros e outros momentos. Nesses 
14 anos, só em 2014, não houve religiosas 
em Querência. E sempre todos ganhamos 
o mesmo salário (um salário mínimo).

BREVE HISTÓRICO.  A ori-
gem  de Querência remonta à chegada 
dos primeiros colonos, em 1986. Estes 
eram católicos ou luteranos, vindos do 
Rio Grande do Sul e logo trataram de 
organizar pequenas comunidades. Então  
procuraram o padre de Canarana,  sede 
do município,  para  atendimento pasto-
ral às famílias. O território de Querência, 
porém, pertencia à Prelazia de São Félix 
do Araguaia e não demorou muito e a 
equipe pastoral de Ribeirão Cascalheira 
passou a atender esta nova comunidade. 
Padre e agentes de pastoral passavam 
uma semana por mês em Querência, 
visitando famílias e comunidades e fa-
zendo celebrações dos sacramentos, na 
cidade, assentamentos e fazendas.

Em maio de 1988, o bispo Pedro 
Casaldáliga benzeu a imagem da  padro-
eira, Nossa Senhora Imaculada Concei-
ção, e celebrou as primeiras crismas em 
Querência.

Em 1991, Querência se tornou 
município.

Era necessária uma presença mais 
efetiva da igreja na nova cidade. Assim, 
em 1997, uma equipe pastoral, formada 
por duas irmãs e uma missionária leiga 
se estabeleceu no município. A Paróquia 
Nossa Senhora Imaculada Conceição 
foi oficialmente criada em 2002, ano da 
inauguração da atual igreja matriz.

Foram muitos os agentes de 
pastoral que atuaram em Querência, pra-
ticamente todos vindos de Cascalheira. 
Os livros registram nomes como os dos 
padres Clélio Bocato, Hermann Mayer, 
Narciso Jordão, Divino R. Ferreira, Fre-
dy Caltibranco, Samuel de Souza Lyra, 
Roque Hippler e Laudemiro de Jesus 
Borges (Mirim).

Em outubro de 2006, chegaram 
os franciscanos, da Ordem dos Fra-
des Menores (OFM), pertencentes à 
Custódia Franciscana das Sete 
Alegrias de Nossa Senhora, com 
sede em Campo Grande. 

AS COMUNIDADES.  
O projeto de colonização atraiu 
produtores vindos do Sul do 
país, mas aos poucos surgiram 
os assentamentos da Reforma 
Agrária do INCRA. Ao redor 
da cidade formaram-se cháca-
ras, e nas áreas mais distantes, 
propriedades médias e grandes 
e cinco assentamentos.

Com isso surgiram uma 
série de comunidades que hoje 
têm a seguinte configuração:
 4Nossa Senhora Imaculada Con-

ceição (centro).
 4Nossa Senhora Aparecida, no 

setor E (hoje), inicialmente no 
setor F. Surgiu com o crescimen-
to da cidade, na década de 1990.

 4São José, setor Nova Querência. 
Fruto da expansão da cidade, a 
partir de 2003. 

 4Nossa Senhora Aparecida, no 
PA Coutinho União (década 
de 1990). Igreja inaugurada em 
2012.

 4Nossa Senhora da Guia, no PA 
Brasil Novo. Igreja inaugurada 
em 2014.

	 4Divino Pai Eterno, no T65, PA 
Brasil Novo. Igreja inaugurada 
em 2006.

 4Santa Luzia, no PA São Manoel 
(celebrações no barracão da 
comunidade).

 4Nossa Senhora de Fátima, no 
PA Pingo D´Água. Igreja inau-
gurada em 2005.Nossa Senhora 
de Lourdes, no Parque Imperial 
e das Torres I e II (comunidade 
em formação) e hoje celebrações 
na escola.

 4E mais quatro fazendas com 
atendimento regular: Ronca-
dor (igreja dedicada à Nossa 
Senhora Aparecida), Tanguro, 
Liberdade e Pioneira.

 AS RELIGIOSAS. A primeira 
comunidade de irmãs que se estabele-
ceu em Querência, em 1997, pertencia 
à Congregação das irmãs Escolares, 
que já atuavam em Ribeirão Casca-
lheira. Eram as irmãs Nadir Zatta, 
Catarina Felippe (+) a leiga Dirce 
Gabi. Outras irmãs fizeram parte desta 
comunidade. 

A partir de 2003, outras con-
gregações religiosas passaram a atuar 
em Querência: irmãs Missionárias 
Capuchinhas, (2003 a 2207), Irmãs 
Franciscanas de SISSEN (2007 a 2011); 
Irmãs Franciscanas Filhas da Divina 
Providência (2012 – 2013) e por fim as 
Irmãs da Imaculada Rainha da Paz (2015 
até 2020): 

Também fizeram parte da equipe 
pastoral de Querência, em tempos di-
ferentes, sete jovens  que pensavam ser 
padres. Os frades e as irmãs os acompa-
nhavam no seu processo de formação e 
discernimento  vocacional.  

DESPEDIDA
Agora,  após 14 anos de trabalho, 

os franciscanos deixamos Querência 
e a Prelazia de São Félix do Araguaia. 
Despedimo-nos conscientes das nossas 
limitações e fraquezas, pelas quais pe-
dimos perdão. E agradecemos a Deus 
pelo bem que realizamos e pela acolhida 
que recebemos desde os primeiros dias. 
Os eventos em nível de Prelazia sempre 
foram marcados pela alegria do reen-
contro, pela seriedade dos assessores e 

pela postura arrojada na linha 
da profecia. Não faltaram ten-
sões e algumas divergências, 
próprias de grupos diversifica-
dos e cambiantes.

Dez foram os frades  que 
atuaram em Querência, sen-
do os primeiros Frei Tarcísio 
Theis, Frei Dionísio R. Morás 
e Frei Dario Taffarel. A seguir 
chegaram, em 2009, Frei Silvio 
José dos santos e Frei Arcides 
Luiz Favaretto e posteriormen-
te Frei Eurico Alves da Silva, 
Frei Demétrio Vitckov, Frei 

André Luiz do Nascimento de Sousa, 
Frei Wagner José da Rosa, Frei Atamil 
Vicente de Campos.

Levaremos daqui um coração 
agradecido e carregado de saudades. 
Esperamos que as marcas da nossa 
passagem por estas terras de Querência 
se mantenham vivas na lembrança e 
nos corações de quantos caminharam 
conosco e somaram forças na missão. E 
continuemos unidos no testemunho e 
anúncio do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus. Para nós franciscanos, a missão, 
seja nos centros urbanos ou no sertão, 
é sempre uma caminhada, no esforço 
de seguir os passos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Temos consciência que somos 
peregrinos neste mundo e como tais 
somos chamados a servir nas diversas 
frentes de missão da Igreja.

Frei Arcides Luiz Favaretto, OFM

FRANCISCANOS ENCERRAM 
MISSÃO NA PRELAZIA

Alvorada 
Out/Nov/Dez-20
Ed. 334

Frei Arcides em encontro de formação bíblica em 
Querência, fevereiro 2020
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No dia 25 de julho completaram-se 50 anos 
da instalação da Prelazia de São Félix do Araguaia. 
Era o ano de 1970. A partir daquela data estava 
efetivamente constituída a nova Prelazia que havia 
sido criada pelo Papa Paulo VI, no dia 13 de maio 
de 1969.

A nova Prelazia havia sido entregue aos cui-
dados dos padres claretianos. Por isso, na cerimônia 
de instalação estavam presentes, o superior provin-
cial  dos padres claretianos no Brasil e o superior 
provincial da Província de Aragon, na Espanha, de 
onde tinham vindo os missionários. Dom Camilo 
Faresin, bispo da prelazia  de Guiratinga, foi quem 
presidiu este ato (ma mesma ocasião em que foi 
criada a Prelazia de São Félix, a  Prelazia de Registro 
do Araguaia que tinha como bispo Dom Camilo 
teve trasnferida sua sede para Guiratinga). A maior 

25 de julho
50 ANOS DA INSTALAÇÃO DA 

PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
parte do território da Prelazia de São Félix pertencia 
à Prelazia de Registro do Araguaia.

No mesmo ato da instalação,  o padre Pedro 
Casaldáliga foi constituído seu Administrador 
Apostólico.

Por que esta nova Prelazia foi 
confiada aos padres claretianos?

Aos padres claretianos havia sido confia-
da, em 1924, a recém criada Prelazia de São José 
do Alto Tocantins, em Goiás. (A cidade de São 
José do Tocantins hoje se chama Niquelândia). 
Ali eles desenvoveram um grande trabalho.   
Esta prelazia também teve sua sede mudada 
para Uruaçu, em 1987, quando foi criada a 
Diocese de Uruaçu. A prelaziade São José do 

Alto Tocantins abrangia uma área enorme que 
compreendia o que hoje é a Diocese de Uruaçu, 
e partes da Arquidiocese de Goiânia, da Dio-
cese de Formosa e da Diocese de Cristalândia, 
(hoje Tocantins). 

Com esse histórico os padres claretianos 
bem que poderiam se responsabilizar por uma 
prelazia no nordeste do Mato Grosso. 

A província claretiana de Aragón, na 
Espanha, assumiu esta missão. E o padre Pedro 
Casaldáliga e o irmão Manuel Luzón, em 1968, em-
barcaram para o Brasil para enfrentar este desafio. 

Um edição especial de Alvorada, impressa 
em gráfica,  o número 4 do primeiro ano do bole-
tim, focava sobre este evento .  

É interessante ler o que consta neste  nú-
mero deste jornalzinho que já completou 50 anos.
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