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Introdução

 Em meio à pandemia que no Brasil já matou mais de 600 mil pessoas até hoje, 
dentre as quais, muitas lideranças de nossas comunidades e pessoas que 
trabalharam como agentes de pastoral desta Igreja Local, a Prelazia quer emitir 
sua palavra na realidade atual de nosso povo, de nossas comunidades, alicerçada 
na Palavra de Deus e no testemunho de irmãos e irmãs que nos precederam 
nesta caminhada aqui entre o Araguaia e o Xingu.

 A Prelazia de São Félix do Araguaia foi instituída pelo Papa Paulo VI, em 1969, 
através da bula Quo Commodius. Nasce à luz do Concílio Vaticano II (1962 a 1965) 
e inspirada na Conferência Episcopal de Medellín (1968) e confirmada por Puebla 
(1979), tornando-se uma igreja dos pobres, tendo as Comunidades Eclesiais de 
Base como o novo jeito de toda a Igreja ser, formando comunidades de oração, 
ação e vivência em todos os núcleos populacionais do território da Prelazia.

 Seu primeiro bispo, Pedro Casaldáliga, ao chegar ao território, deparou-se 
com uma realidade de graves problemas sociais, políticos, econômicos e de 
diversas violações de Direitos Humanos básicos. No ato de sua ordenação 
episcopal, em 1971, fez conhecer ao Brasil e ao mundo a triste realidade do povo 
do qual agora era pastor, através da Carta Pastoral “Uma Igreja da Amazônia em 
Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social”. Esse escrito teve grande 
repercussão não só no Brasil, também foi divulgado na América Latina e em 
vários outros países. Trata-se não só de denúncia, mas de um programa pastoral 
com clara opção pelos pobres. Neste ano de 2021, a carta de Pedro está 
completando 50 anos. Para celebrá-la, fazer conhecer como a Prelazia enfrentou 
a realidade descrita na Carta, quais foram os avanços e como está a realidade 
local neste momento histórico, os agentes de pastoral, junto ao seu bispo Dom 
Adriano Ciocca Vasino, decidiram publicar esta carta.

 Este escrito é uma Carta Pastoral, deve ser lido como um escrito 
eclesiológico, pois se trata de como esta Igreja Particular lê a sua história, vê a 
realidade na qual está inserida, escuta o grito que sobe desta realidade, a lê a 
partir do Evangelho de Jesus e atua, apesar das perseguições que tem sofrido.
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há 50 anos...

 A Carta Pastoral de Pedro, há 50 anos, apresentou um retrato do que era a 
região naquele momento. Havia um único município, Luciara, ao qual pertencia 
Santa Terezinha, e o pequeno povoado de Porto Alegre, às margens do rio 
Tapirapé. O restante da região, pertencia ao município de Barra do Garças.  À 
beira do Rio das Mortes havia um pequeno povoado chamado Santo Antonio. 
Mais no sertão o povoado de Pontinópolis já podia contar sua história, iniciada 
pelo ano de 1959. E estava se organizando o povoado de Serra Nova. Às margens 
da estrada que acabava de ser aberta foram se juntando famílias no lugar que se 
chamou Córrego dos Porcos, depois Ribeirão Bonito. Havia ainda alguns outros 
pequenos núcleos populacionais menores às margens dos rios.

 Uma estrada que ligava São Félix a Barra do Garças tinha sido aberta poucos 
anos antes. E outra estrada, conhecida como BR 080, também estava sendo 
aberta. 

 Desde tempos imemoriais a região era ocupada por povos indígenas. Iny 
(Karajá) e os Javaé na Ilha do Bananal e ao longo do Araguaia. Os Apyãwa  



5

(Tapirapé) mais ao Norte da região e o Parque Indígena do Xingu que abrigava 
diversos povos, dentre os quais grupos étnicos que ali habitavam e outros povos 
levados pelos irmãos Villas Boas. É o caso dos Kayabi, dos Ikpeng, dos Panara, 
dos Yudja e dos Tapayuna. Os A'uwẽ Xavante que dominavam todo o território 
acima do rio Tapirapé, haviam sido deportados fazia uns 5 anos para a Terra 
Indígena São Marcos, por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

 No momento em que a Carta de Pedro foi publicada grandes 
empreendimentos de empresas do Sudeste e do Sul estavam chegando, 
declarando-se proprietários de enormes áreas de terra onde viviam povos 
indígenas e comunidades de posseiros, constituídas por sertanejos que haviam 
chegado desde as primeiras décadas do século XX, à busca de um espaço para 
viver e trabalhar. As grandes fazendas que se instalavam contavam com todo 
apoio dos governos militares e recebiam vultosas somas de dinheiro a título de 
incentivos fiscais para “desenvolver a Amazônia”. Com isso, pipocavam em todo 
lado conflitos com os povos indígenas e com as comunidades sertanejas. 
Qualquer problema que envolvesse a justiça, a comarca existente era a de Barra 
do Garças.

 Nesse cenário o padre Pedro Casaldáliga foi nomeado bispo. No dia de sua 
ordenação, lançou a Carta Pastoral “Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o 
Latifúndio e a Marginalização Social”, mostrando à Igreja e à sociedade a 
realidade na qual se instalava esta Prelazia.

 Esta Carta depois de descrever como era a região apontou os conflitos em 
que estavam envolvidos os posseiros com a poderosa Codeara, do Banco de 
Crédito Nacional, BCN, em Santa Terezinha, com a Frenova, em Porto Alegre, 
com a Suiá-Missu em Pontinópolis e com a Bordon em Serra Nova. Além dos 
conflitos à beira da estrada, nas proximidades de São Félix.

 Registrou ainda os conflitos destes empreendimentos com os povos 
indígenas - os Apyãwa (Tapirapé) com a Tapiraguaia, fez conhecer como os 
A'uwẽ Xavante foram arrancados da região em aviões da FAB para responder a 
interesses da fazenda Suiá-Missu e como a estrada que estava sendo aberta,  
naquele tempo conhecida como BR 080,  foi desviada para cortar ao meio o 
Parque  Indígena do Xingu,  atendendo interesses das grandes empresas, 
deixando praticamente perdidos uns 100 km de estrada já  aberta e que ficou 



6

conhecida como Perdida.

 A Carta também denunciou como estas grandes fazendas traziam 
trabalhadores de outros estados do Brasil, os peões, que eram submetidos a 
condições análogas ao trabalho escravo. Mostrou ainda como era a política 
local, a falta de assistência básica ao povo da região tanto na educação, quanto 
na saúde e como eram precárias as condições de higiene e saúde. Não havia 
correio e a estrada no tempo das chuvas chegava a ficar intransitável. 

 Registrou ainda como a distância entre a sede do município e os povoados 
existentes trazia esquecimento e desinteresse das autoridades. Já denunciou as 
queimadas descontroladas e a destinação de boas áreas agricultáveis somente 
para o plantio de pastagens para o gado.

 Nesta carta o novo bispo falou da atuação da igreja neste cenário. Descreveu 
como estava constituída a equipe pastoral naquele momento: alguns padres, em 
São Felix e Santa Terezinha, as Irmãzinhas de Jesus junto aos Tapirapé já há 19 
anos, as Irmãs de São José que haviam chegado naquele mesmo ano de 1971 e 
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leigos e leigas atuando nas áreas de educação e saúde.

 A carta conta como missionários que chegaram à região enfrentaram os 
desafios que a realidade apresentava. O primeiro destes desafios foi o da 
Educação, já que em toda a região os mais letrados tinham quarta série do ensino 
primário e alguns deles se tornaram professores. Logo, com apoio de amigos da 
Espanha, em 1969 e 1970 a Prelazia construiu um prédio para servir de ginásio, o 
Ginásio Estadual Araguaia (GEA), com ensino de 5ª a 8ª séries. Conseguiu que o 
Estado assumisse a escola. Buscou junto a um grupo de jovens em Campinas, SP, 
os professores para lecionar.

 Outro desafio apresentado na carta era o da saúde. Não havia médicos em 
toda a região. Só em Santa Terezinha havia duas leigas enfermeiras formadas. Os 
missionários conseguiram que um grupo de irmãs, entre as quais enfermeiras, 
viessem a São Félix. Elas chegaram no início do ano de 1971 e se dedicaram ao 
atendimento básico à saúde e à confecção de remédios caseiros. 
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 O atendimento religioso que no primeiro momento era feito no sistema de 
desobrigas, em 1971, passou ao modo de Campanhas Missionárias. Padre, 
Religiosas, leigas e leigos iam a um povoado e lá permaneciam uns quatro meses 
durante os quais se fazia alfabetização de adultos, orientação às professoras e 
professores, se davam noções básicas de saúde e higiene e se faziam 
celebrações litúrgicas de missas, batizados e casamentos.

 A Carta ainda mostra como a igreja se posicionou claramente em defesa dos 
direitos humanos, notadamente em defesa do direito dos posseiros, o que 
provocava incompreensões e ameaças, algumas veladas, outras explícitas.  

 Em síntese, esta era a fotografia da região naquele momento.

O território depois de 1971

 Nos 50 anos que nos separam daquela data, a região passou por muitas e 
profundas transformações. Possivelmente a maior transformação foi 
provocada pela continuidade da abertura da BR 158, que, em 1975 chegou às 
margens do rio Tapirapé, em Porto Alegre do Norte e prosseguiu nos anos 
posteriores até a fronteira com o Pará. Ao longo desta estrada se instalou um 
novo eixo de desenvolvimento. 

 Nesse eixo, Ribeirão Cascalheira foi recebendo a cada ano novas famílias que 
ali nas imediações ou na área urbana se instalavam. Porto Alegre do Norte e logo 
depois Canabrava se tornaram um polo de atração para muitas famílias da região 
e de fora.

 Algumas fazendas, beneficiando-se da abertura de estradas, criaram 
projetos de Colonização para acessar recursos do programa Proterra, do 
governo federal. Assim, em 1978 a Frenova e a Sapeva criaram a Colonizadora 
Confresa, a uns 30 km de Porto Alegre. Mais ao norte, no mesmo ano, não muito 
longe da divisa do Pará, fazendeiros mineiros que lá tinham sua propriedade, 
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criaram a Colonizadora Vila Rica. Poucos anos depois, ao final da estrada Perdida, 
foi criado o Projeto de Colonização Santa Cruz. Por fim, em 1985 foi criado o 
projeto de colonização Querência. 

 Estas colonizadoras trouxeram, sobretudo do Sul - Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul - muitas famílias com costumes e tradições muito diferentes 
das que existiam na região. Se os retirantes nordestinos vinham para trabalhar 
como peões nas grandes fazendas ou ocupavam pequenas áreas na beira dos 
rios para dali tirarem seu sustento, os novos migrantes vieram com algum 
recurso econômico e com o objetivo de ampliar o tamanho de suas terras.

 Ao mesmo tempo, muitas famílias sem-terra foram chegando à região, à 
busca de um pedaço de chão onde poderiam trabalhar e criar sua família. Para a 
organização dessas famílias foi de grande importância a organização do povo 
em torno aos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O primeiro 
sindicato foi organizado em Santa Terezinha, ainda pertencente ao município de 
Luciara. Depois foram criados outros sindicatos nos novos municípios.

 Com o apoio dos Sindicatos e também de forma aleatória, os trabalhadores 
e trabalhadoras sem-terra foram ocupando espaços vazios e lutaram para verem 
reconhecidos seu direito à terra. Juntaram-se a eles pessoas que já viviam na 
região, dentre os quais, muitos que haviam sido peões de fazendas. Essa luta se 
solidificou em 66 projetos de assentamentos criados pelo Incra. Sendo Confresa 
o município com o maior número de assentamento do estado.

 Novos povoados foram surgindo. Às margens da BR 080, bem próximo ao 
Parque Indígena do Xingu, um fazendeiro paulista loteou uma área onde se 
estabeleceu o povoado de São José do Xingu. No entroncamento da estrada que 
liga São Félix a Barra do Garças, na altura do entroncamento que levava por um 
lado a Pontinópolis e por outro a Serra Nova, que era conhecido como Batepapo, 
outro fazendeiro loteou uma área que recebeu o nome de Alto Boa Vista.  E mais 
tarde, famílias ocuparam uma área desocupada e ali se instalaram onde se 
implantou Bom Jesus.

 Durante este período, foram sendo criados diversos municípios. São Félix do 
Araguaia, em 1976, Santa Terezinha, em 1980, e logo outros povoados foram se 
emancipando de tal forma que em 1999 já existiam na região 15 municípios. De lá 
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para cá as leis foram endurecidas, dificultando a criação de novos municípios.

 Houve em vários municípios governos populares que possibilitaram 
administrações democráticas e participativas. Iniciou-se, com a conquista das 
prefeituras populares uma nova fase na luta do povo da região. Assumir uma 
prefeitura significava estar no poder, ser Estado e como tal pensar em propostas 
para atender a toda a população e não apenas aos trabalhadores. Esta situação 
tornou-se ainda mais complexa, consideradas as especificidades dos municípios, 
distantes da capital e sem recursos. Foi preciso descobrir um jeito popular de 
governar e para tal, não se podia contar com experiências passadas já que nunca 
antes houve representantes do movimento popular no poder, embora fosse 
apenas poder local municipal.

 Este aprendizado não foi fácil nem tranquilo. Muito cedo, percebeu-se que o 
governo municipal estava submetido a limitações de verbas (sistema tributário) 
e a limitações na autonomia política (Lei Orgânica dos Municípios, Constituição). 
Aconteceram melhorias reais para os trabalhadores - conquistas como água, luz, 
posto telefônico, correio, criação das feiras da produção da agricultura familiar, 
mas o poder econômico e as grandes decisões continuaram centralizados nas 
mãos das elites.

 Apesar disso, os grandes empreendimentos dos anos 70 e 80 que se 
estabeleceram com recursos fartos do governo federal para criação de gado, à 
medida que estes recursos foram minguando, um a um foram se retirando da 
região. Hoje na região não se encontra um só desses empreendimentos para 
contar a história.

Povos Indígenas

 No decorrer destes 50 anos, a região assistiu à luta dos indígenas para 
recuperar uma pequena parte dos territórios que ocupavam. 
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 Os Apyãwa Tapirapé e Iny Karajá tiveram homologadas e registradas em 
cartório a terra denominada “Área Indígena Tapirapé-Karajá” às margens do 
Lago Tepirapé e o Rio Araguaia. Dez anos mais tarde, os Apyãwa retomaram sua 
antiga aldeia Tapi'itãwa, próxima da cidade de Confresa.  

 Em Luciara, os Iny Karajá enfrentaram muitos obstáculos, mas conseguiram 
que em 1982 uma área deles fosse reconhecida como Terra Indígena São 
Domingos, onde estão as aldeias Krehawã e Teribre.

 Na Ilha do Bananal os Javaé e os Karajá, ao norte da Ilha suspenderam a 
abertura de uma estrada que estava sendo aberta em direção a Santa Terezinha. 
E já mais recentemente os criadores de gado espalhados por toda a ilha foram 
retirados por decisões judiciais e o território todo ficou sob o domino dos Karajá 
e Javaé.

 Os A'uwẽ Xavante, retirados de suas terras em 1966, nunca desistiram de seu 
território original e realizavam visitas para buscar pati, uma madeira apropriada 
para confeccionar seus arcos. Em 1980, a Suiá-Missu foi vendida para a empresa 
italiana Agip Petroli. Ativistas e parlamentares italianos fizeram uma campanha 
denunciando o fato de que as terras, na verdade, pertenciam aos Xavante. 
Pressionada, a Funai criou um grupo de trabalho para identificar a terra indígena. 
Em 1992, durante a ECO-92, a Agip se comprometeu a devolver aos A'uwẽ uma 
parte da terra que lhes pertencia. Diante desses fatos, políticos da região 
incentivaram a invasão da terra para não permitir a volta dos indígenas ao seu 
território tradicional¹, formando-se um povoado no local, conhecido como Posto 
da Mata. O Território, porém, foi reconhecido, demarcado e homologado pelo 
governo federal em 1998. Os Xavante enfrentaram uma luta judicial nos tribunais 
que só se resolveu definitivamente em 2012, quando foram retirados os que 
haviam invadido o território. Os Xavante, finalmente, receberam sua terra de 
volta, porém sem a mata que a recobria. Estava quase totalmente devastada. 
Mas, isso não os intimidou, começaram a reconstruir a vida no local de seus 
antepassados, mesmo com todas as dificuldades.

 A Prelazia de São Félix sempre apoiou os Xavante na retomada de seu 
território e buscou frequentemente conscientizar os não indígenas que aquela 

________________________________________________

¹  Idem, p.88.
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era uma terra indígena. Por ocasião da retomada do território Xavante, políticos 
e parte da população se colocou contra a Prelazia. Inclusive o bispo Pedro, já 
aposentado, sofreu ameaças de morte.

 No intervalo destes 50 anos, grupos indígenas que fugiram de violentas 
perseguições onde viviam e passaram a conviver na região com as famílias de 
posseiros ali existentes, aos poucos foram assumindo sua identidade e passaram 
a lutar por um espaço que seja seu como Terra Indígena.

 Isso aconteceu com os Krenak. Ainda em 1958, umas 100 pessoas foram 
transferidas da aldeia Maxakali em Minas Gerais, onde sofriam discriminação e 
violências, para a Ilha do Bananal. Depois de alguns anos, a maior parte retornou 
a Minas Gerais, mas um grupo permaneceu e se mudou para São Félix. Estavam à 
procura de um espaço de terra para si. Com o apoio do bispo Pedro e do CIMI, o 
Incra indicou uma área que estava sob seu domínio e ali foi instalada a Terra 
Indígena Krenhere.

 Diversas famílias do povo indígena Kanela, que fugiram de perseguições no 
Maranhão na década de 1940, vieram encontrar sossego nas terras do Araguaia. 
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Eles estavam incorporados à vida do povo sertanejo em Santa Terezinha, 
Canabrava, Luciara e São Félix. Nos anos mais recentes eles se encontraram e se 
organizaram como povo indígena e ocuparam duas terras onde constituíram 
duas aldeias, a Nova Pukanu, no Município de Luciara, e a aldeia Tapiraká, no 
município de Santa Terezinha. E lutam por ver reconhecido este espaço como 
Terra indígena Kanela do Araguaia.    

 O mesmo aconteceu com os Xerente.  Fugindo da perseguição que sofriam 
no norte de Goiás, hoje Tocantins, na década de cinquenta buscaram refúgio 
nesta região. O grupo se instalou nas margens do Rio Gameleira, afluente do rio 
Tapirapé. Quando as fazendas agropecuárias chegaram, em 1970, a Fazenda 
Frenova expulsou o grupo Xerente. Há cemitérios no local de onde foram 
retirados². Hoje, se encontram dispersos em vários municípios da região da 
Prelazia. Atualmente, tentam se organizar para a conquista de objetivos 
comuns, como a obtenção de um território onde possam reconstituir suas vidas 
como povo.

Educação

 Uma das mudanças mais significativas no intervalo destes 50 nos se deu na 
área da Educação.

 Em 1973, a paralisação das aulas no GEA por ameaças de um pai ao diretor da 
escola foi a senha para uma repressão violenta que aconteceu em São Félix, 
Serra Nova, Pontinopolis e Santa Terezinha, com prisões e tortura de 
professores. No final daquele ano as atividades do GEA foram suspensas e 
oestado construiu prédios para a escola.

 Com a emancipação de São Félix do Araguaia, o secretário de Educação 
cedido ao município pela prelazia propôs que os professores do sertão que no  

________________________________________________

²  Informações do Sr. José Xerente. p.88.
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máximo tinham o 4º ano primário passassem por um processo de formação para 
melhor exercerem suas atividades.  A equipe pastoral formada por pessoas, 
quase todas com ensino superior, se dispôs a colaborar e se iniciou um processo 
de formação em nível de ensino fundamental.  E neste processo foi elaborado 
um material didático próprio, com cartilha, livros para o professor, cadernos de 
atividades. Um material apropriado à realidade da região com palavras que o 
povo bem conhecia. Esta cartilha de alfabetização se chamou Estou Lendo e foi 
utilizada em todos os recantos da região e adotada também em outros 
municípios dos estados do Pará e no hoje Tocantins.

 Concluído este processo, já com novos municípios emancipados, Santa 
Terezinha, Canarana e depois Porto Alegre, a equipe pastoral se envolveu de 
cabeça em num novo projeto que visava a formação destes professores em nível 
de segundo grau, estudando em período de férias escolares e trabalho normal 
durante o ano, com implantação de bibliotecas nas sedes dos municípios e malas 
de leitura circulando pelas escolas. Projeto este assumido pelas prefeituras e 
pela Secretaria de Educação do Estado e que foi elaborado em parceria com a 
Unicamp e se denominou Projeto Inajá. Um projeto de resultados 
surpreendentes e que mereceu a atenção de muitos pesquisadores Brasil afora.

 A partir daí se sonhou com formação para os professores em nível de 
terceiro grau, seguindo o mesmo modelo. Formação essa que teve início no 
território com as Parceladas. Essas articulações ajudaram a pressionar o Estado 
de Mato Grosso a criar a UNEMAT. A recém criada Universidade Estadual do 
Estado do Mato Grosso encampou este novo projeto que tinha participação 
decisiva, tanto em apoio material, quanto de elaboração do projeto de agentes 
de pastoral da Prelazia. Os estudantes se reuniam em janeiro e julho para 
períodos intensivos de formação e nos outros meses continuavam suas tarefas 
nas escolas onde trabalhavam.  Foi um processo de sucesso que se espalhou por 
outras regiões do estado e diversas outras universidade do Brasil adotaram a 
mesma proposta.  

 Mais adiante o Instituto Federal no Mato Grosso abriu um campus no 

município de Confresa, após pedido especial do bispo Pedro. O objetivo era 
proporcionar formação técnica aos filhos dos agricultores e à população da 
região, com cursos fora da área da educação.
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Saúde

 No intervalo destes 50 anos muitas irmãs enfermeiras se dedicaram ao 
trabalho da saúde nesta Prelazia. Elas eram em grande parte dos casos o único 
apoio que o povo tinha em seus problemas de saúde. Marcaram a região por sua 
atuação a Irmã Beatriz, em Ribeirão Cascalheira, a Irmã Maria de Lourdes em São 
Félix, as irmãs Edna e Irena em Santa Terezinha, Mercedes, primeiro no Hospital 
do Índio em Santa Isabel, passando um tempo em Santa Terezinha e finalmente 
em Porto Alegre, Vila Rica e novamente em Porto Alegre. Também alguns 
médicos atuaram junto à população, trazidos pela Prelazia, contratados pelo 
estado, mas para isso não podiam dizer ou parecer que tinham vindo atendendo 
apelo da Prelazia.

 E o povo foi se organizando em torno à saúde. Em Santa Terezinha foi criada 
a União Comunitária para Assistência à Saúde (UNICAS), uma espécie de 
cooperativa de saúde. Em Porto Alegre foi criada a Associação de Saúde de Porto 
Alegre (ASPA), e mais tarde, sobretudo a partir de Vila Rica, se criou um regional 
do Movimento Popular de Saúde (MOPS) que discutia os problemas de saúde do 
povo.

 Com a emancipação política, os trabalhos de educação e saúde, que antes 
eram exercidos pela Prelazia, passaram a ser assumidos pelas prefeituras. Ao 
mesmo tempo, foram chegando médicos e se estabelecendo onde sua atividade 
pudesse lhes trazer retornos melhores. Hospitais municipais foram construídos 
e em Porto Alegre do Norte se estabeleceu um Polo Regional de Saúde que 
contou como diretora a agente de pastoral Mercedes Setem. 

 Com o crescimento da região, foi necessário constituir novas equipes de 
pastoral aonde o povo chegava. Com a criação de Assentamentos e com a 
chegada de novos colonos nas áreas de colonização, as comunidades foram se 
multiplicando, exigindo uma atenção e acompanhamento da equipe pastoral. 
Assim se constituíram equipes de pastoral em Vila Rica, Confresa, São José do 
Xingu, Santa Cruz do Xingu, no novo município de Bom Jesus do Araguaia e Alto 
Boa Vista. Dessa forma, todos os povoados e municípios contaram de maneira 
mais ou menos regular, com o acompanhamento pastoral da Prelazia. 
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Realidade atual

 A realidade da Prelazia de São Félix do Araguaia, 50 anos depois da Carta 
Pastoral de Pedro Casaldaliga, apresenta-se profundamente mudada tanto do 
ponto de vista social como do ponto de vista pastoral. O Vale do Araguaia, nestes 
anos, caracterizou-se como uma das novas fronteiras agrícolas, com a chegada 
de ondas de migrantes e a passagem progressiva da cobertura florestal 
originária para a criação do gado e, especialmente desde o novo milênio, a 
entrada maciça do agronegócio com o cultivo intensivo de soja e milho. Neste 
capítulo veremos que apesar de tantas mudanças, a Carta de Pedro continua 
atual em seus temas centrais.

 A Prelazia hoje é formada pela área de todos os municípios da microrregião 
geográfica do Norte Araguaia, a saber, Ribeirão Cascalheira, Querência, Bom 
Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio, Serra Nova Dourada, Alto Boa Vista, São 
Félix do Araguaia, Luciara, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa, 
São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica. Também 
toda a Ilha do Bananal, no estado do Tocantins faz parte do território da Prelazia.

 Além destes 15 municípios, há núcleos urbanos já bastante desenvolvidos: 
Veranópolis, no município de Confresa, às margens da BR 158; Santo Antônio do 
Fontoura no município de São José do Xingu, às margens da rodovia MT 430; 
Espigão do Leste (Baianos) no município de São Félix, às margens da antiga 
BR 080, hoje MT 422. E Novo Planalto, no município de Bom Jesus do Araguaia, 
no entroncamento da BR 158 com a MT 422.

 Esta nova realidade trouxe novos problemas e consequentemente outros 
desafios: o desemprego e o trabalho temporário e informal, a falta de moradia, 
os moradores de rua, o tráfico de drogas, a violência contra a mulher e a 
migração, o que acaba gerando mais miséria e violências, como acontece nas 
periferias das grandes cidades.

 Embora a população tenha aumentado, quase não há indústrias e as 
oportunidades de emprego são bastante reduzidas. Isso faz com que grande 
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parte da juventude tenha que buscar perspectivas de vida se deslocando do seu 
território para estudar ou trabalhar fora, o que empobrece ainda mais as 
famílias, aumentando as dificuldades.

 Com a falta de oportunidades, os jovens têm se tornado presas fáceis das 
drogas e do crime organizado, que já se faz presente em quase todos os 
municípios da região.  Pelo menos duas facções disputam a venda de drogas e 
aliciamento de menores para o crime. É alto o número de jovens que são mortos 
por essas facções que não encontram oposição adequada por parte do Estado.

 O aumento crescente no preço dos combustíveis, dos alimentos e de 
materiais de construção tornou o custo de vida muito alto na região. Isso tem 
feito ecoar em nossos ouvidos gemidos de dor que antes não eram ouvidos aqui. 
Há famílias vivendo em extrema pobreza, que buscam no lixão comida para 
sobreviver. Também começam a aparecer moradores em situação de rua, há a 
presença constante de andarilhos ou trecheiros que fazem da BR 158 sua 
travessia de vida; tem aumentado o número de cabarés, onde mulheres jovens e 
adultas buscam seu sustento, além do já mencionado aliciamento de crianças, 
adolescentes e jovens na venda de drogas, pelo crime organizado.

 Nos últimos anos a violência contra a mulher se tornou alarmante, com 
crimes bárbaros de feminicídio; há um crescente número de abusos sexuais de 
crianças e adolescentes. Fruto do constante aumento da violência na região, há 
três presídios masculinos sendo construídos só em nosso território.

 A cidade de Confresa cresce de maneira desordenada, com graves 
problemas de urbanização. Apesar disso, tem sido o destino de grande número 
de pessoas vindas sobretudo do Nordeste.  Muitas dessas famílias chegam sem 
trabalho e sem casa, só com a roupa do corpo.

 Confresa também se tornou ponto de parada dos caminhoneiros que 
trabalham na região, principalmente no escoamento da soja e do milho. A 
maioria dos caminhoneiros não é dono do seu caminhão, faz a própria comida e 
muitos usam estimulantes para vencerem as jornadas exaustivas de trabalho. 
Passam muitos dias longe de casa, o que dificulta grandemente a manutenção de 
seus laços familiares. 
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 No que diz respeito à saúde, hoje quase todos os municípios da região 
contam com hospital público e consultórios particulares, com médicos atuando 
na atenção básica em todos os municípios. As pessoas, no entanto, enfrentam 
enormes dificuldades quando precisa atendimento de média a alta 
complexidade, pois são obrigadas a se deslocarem em média 1300 km até a 
capital do estado. Por causa das dificuldades de locomoção, a retirada dos 
doentes geralmente acontece quando já não há mais remédio ou o doente 
precisa, com urgência de UTI. Há 15 anos a implantação de um hospital regional é 
apenas uma promessa e uma disputa entre os municípios de Porto Alegre do 
Norte e Confresa.

 No que concerne à educação, fruto do trabalho de formação, hoje quase 
todos os professores e professoras das escolas da região têm nível superior e 
pós-graduação. É a categoria mais organizada, com sindicato atuante, e tem 
lutado através de greves longas pela melhora da educação e das condições de 
trabalho. Seu trabalho, no entanto, sofreu grande impacto da pandemia, 
aumentando a jornada, com baixo rendimento no ensino/aprendizagem. Forte 
reflexo do que é o ensino remoto neste momento da pandemia é percebido na 
educação em geral, mas de forma mais acentuada na Educação de Jovens e 
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Adultos. Muitas famílias não conseguem comprar computadores para seus 
filhos estudarem e falta uma rede de internet funcional. Isso ampliou ainda mais 
as dificuldades para lidar com este tipo de ensino. Constata-se ainda, em nível de 
política educacional, a padronização da educação, priorizando certas disciplinas 
e não respeitando as regionalizações. As escolas do campo estão sendo 
fechadas, para “reduzir gastos”. Isso prejudica ainda mais a permanência dos 
jovens no campo, reduz a autonomia e a emancipação dos jovens para poderem 
escolher e planejar o seu futuro. 

 No que diz respeito ao Ensino Superior, hoje a região conta com duas 
instituições públicas de ensino e algumas instituições privadas. A Unemat tem 
campus em Vila Rica e Luciara, e o Instituto Federal conta com um campus em 
Confresa. São instituições muito importantes para a formação dos jovens da 
região.

 Outro fator relevante na configuração regional na atualidade tem relação 
direta com as redes sociais, o que por um lado facilita a vida das pessoas, mas por 
outro lado faz circular muitas mentiras, as chamadas Fake News que têm um 
poder imenso de atingir a crença das pessoas e no geral defendem posições 
políticas, quase sempre para a manutenção da ideologia dominante. Se o Jornal 
Alvorada era o canal de comunicação na primeira fase da Prelazia e o rádio de 
pilha era a ligação com o mundo, hoje as mídias digitais alcançam os lugares mais 
longínquos e o Araguaia não está isento desse alcance e do conteúdo que circula 
nessas redes.

 Além disso, parte das estradas, antes intransitáveis, foram pavimentadas 
para o escoamento da soja e do gado do agronegócio. Assim, o trânsito de 
pessoas, vindas dos mais variados lugares, se intensificou. Isso interferiu nas 
relações de trabalho, econômicas e políticas. A figura do peão foi substituída 
pelo operador de máquinas e pelo piloto da aeronave que espalha o agrotóxico e 
envenena a população do entorno das plantações de soja.

 Neste ano de 2021 nos deparamos com uma realidade de perda de direitos 
tão duramente conquistados pelos movimentos sociais brasileiros e 
transformados em políticas públicas, entre elas, as políticas de saúde, de 
educação, de meio ambiente. Vivemos tempos de autoritarismo e de 
conservadorismo, tempos de racismo, homofobia, feminicídio. Tempos em que 
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as pessoas são mortas pelo simples fato de serem indígenas, negras, mulheres, 
camponesas, pobres, uma realidade bem conhecida de nossa Igreja.

 Somada a esta política autoritária que amplia as desigualdades e as 
exclusões, convivemos, hoje, com uma pandemia que tem se agravado pela falta 
de uma política de saúde que preserve vidas e uma política econômica que 
garanta a sobrevivência das famílias que necessitam. Esta realidade, que é 
nacional, também chega até a região da Prelazia.

 A política local, com raras exceções, vem reproduzindo a prática perversa do 
Governo Federal e dos sucessivos Governos Estaduais. Quem detém o poder 
econômico tem também o poder político. Aí se assenta a base estrutural que 
mantém a pirâmide da desigualdade e da injustiça na vida do povo, legitimando 
uma cultura de opressão e morte que atravessa gerações.

 As eleições municipais são marcadas por disputas desiguais, o dinheiro 
continua comprando as consciências e o voto de cabresto permanece com a 
promessa de emprego ou de alguma migalha econômica que ilude a muitos. Há 
uma proliferação de partidos em torno de interesses variados, que muitas vezes 
não são os interesses públicos. Para se ter uma ideia, nas últimas eleições foram 
eleitos representantes de 13 partidos.

A questão da terra

 No lugar dos grandes empreendimentos apoiados pela Sudam, as grandes 
áreas foram sendo desmembradas e vendidas a outros interessados que 
partiram faz alguns anos para a produção de soja e milho. Em poucos anos o 
agronegócio tomou de conta da maioria das terras agricultáveis e continua se 
expandindo. Nestes últimos dois anos estamos assistindo a um intenso êxodo de 
famílias de posseiros, com o desaparecimento de inteiras comunidades rurais. O 
agronegócio domina a região sob vários pontos de vista: econômico, político, 
cultural, e também religioso, sendo que a maioria das igrejas pentecostais não 
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encara criticamente a expansão desenfreada deste modelo de produção. O 
monopólio absoluto de uma única realidade econômica expõe a região ao 
colapso no caso de uma grande seca ou de uma queda abrupta dos preços das 
commodities. O agronegócio é apresentado como o único caminho para o 
progresso da região. Esta mentalidade incentiva a ocupação de novas terras, 
ameaça os territórios indígenas, procura minimizar o alarmante número de 
casos de tumor, envenenamentos por agrotóxicos, alergias respiratórias que 
afetam a população. O regime das águas está mudado e aumenta a poluição dos 
corpos d'água, deixando um passivo ambiental à população local. Como já no 
início da história da Prelazia, continua a instabilidade de boa parte da população. 
Além das centenas de trabalhadores sazonais, em grande parte vindos do 
Nordeste, há um fluxo contínuo de pessoas e até famílias que vem ainda com a 
esperança de encontrar terra e trabalho e muitas outras saindo por falta de 
oportunidades. Há também uma migração constante de jovens, tanto para o 
estudo como para procurar trabalho nos mais diversos campos.

 No atual momento, a terra não tem seu valor medido pela sua 
biodiversidade, mas tornou-se mercadoria para a especulação, impactando 
tanto na segurança alimentar, pois a maioria da produção (80%) na região se 
resume ao plantio de soja e a criação de gado, quanto na soberania alimentar, 
pois quase não se cultivam mais plantas crioulas e a maioria dos alimentos 
consumidos pela população vem de outras regiões do país. A diversidade de 
alimentos cultivados por indígenas e posseiros cedeu lugar à agricultura 
extensiva que produz commodities, com a utilização de máquinas modernas e 
pulverização de enorme quantidade de agrotóxicos, o que impacta diretamente 
na saúde da população local.

 Nessa dinâmica, a terra que com muita luta, foi ligeiramente distribuída no 
período de criação dos assentamentos, passa por um agressivo processo de 
reconcentração fundiária. Os pequenos proprietários e assentados sofrem 
pressão para vender ou arrendar suas terras. Quando se recusam a sair, são 
expulsos pelos agrotóxicos pulverizados nas grandes lavouras que afetam a 
qualidade da água e suas plantações e pastagens, tornando o modo de vida 
camponês inviável. Dessa maneira, a população do campo tem diminuído muito 
e as comunidades rurais se esvaziam. Segundo dados do Censo agropecuário de 
2017, 80% da terra da região está concentrada em apenas 10% dos 
estabelecimentos, que são fazendas com mais de 500 hectares. 
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 Os grandes grupos do agronegócio buscam expandir a fronteira agrícola a 
todo o custo, seja utilizando áreas de pastagens degradadas, seja desmatando e 
queimando áreas de floresta nativa. Além disso, com a crescente especulação, 
várias terras em litígio têm sido alvo de grupos empresariais com grande poder 
aquisitivo, que conseguem fazer avançar rapidamente processos judiciais que 
acarretam em despejo de famílias que estão nas áreas há muitos anos. 

 O poder econômico tem a “boiada passando” com a judicialização das 
disputas de forma desigual. A função social da terra, prevista no inciso XXIII do 
artigo 5º de nossa Constituição Federal não é respeitada, em grave prejuízo de 
grande número de famílias. E tudo isso vem ocorrendo em plena pandemia, em 
flagrante descumprimento à Recomendação nº 90/2021 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, e do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, dificultando 
ainda mais a vida dos/as camponeses/as e de seus familiares, deixando os 
despejados em situação de vulnerabilidade que facilita o contágio da doença.

 Ainda neste momento está sob pressão a área Roncador, com centenas de 
famílias ameaçadas de despejo. Outra área sob pressão é a Gleba Jandaia, em 
Canabrava do Norte. Uma antiga fazenda abandonada que foi ocupada há mais 
de 30 anos. Uma parte dela foi permutada pelo Estado, mas a documentação não 
foi registrada e o antigo dono conseguiu reaver a posse e vendeu a fazenda para 
outrem que vem ameaçando de despejo as famílias que ali habitam.

 Se nos primeiros anos, a retirada de quem estava ocupando áreas era feita 
por ameaças e força bruta, hoje os grandes latifundiários contam com o apoio do 
judiciário para atingir seus objetivos.

 A violência não se limita à expulsão da terra, condição tão necessária para a 
produção da existência e moradia de camponeses e camponesas. Ela se estende 
a seus corpos. Na região do Araguaia, entre 2006 e 2020, ocorreram 05 
assassinatos, 43 ameaças de morte, 16 agressões e 19 prisões. Mesmo possuindo 
somente 15 municípios dos 141 do estado, a região Araguaia concentra 25% da 
violência no campo de todo o estado. As pessoas têm sido agredidas física e 
psicologicamente, por “seguranças armados”, novo nome para pistoleiros, e 
forças policiais. Os seguranças armados agem a mando de fazendeiros e 
grileiros, e as forças policiais agem a mando do Estado. 



23

 O trabalho escravo teve grande diminuição nos últimos anos, a partir de 
denúncias feitas por trabalhadores e pela CPT, com atuação do Ministério do 
Trabalho na região. Desde 1995, foram libertos 53.853 no Brasil e 6.169 no Mato 
Grosso, o qual é o segundo estado nacional que mais escraviza. Destes, um total 
de 1.922 foram libertos em 09 municípios dos 15 existentes na região do 
Araguaia, sendo Confresa o município com o maior número de libertos em todo 
o estado de Mato Grosso. No entanto, trabalhadores ainda são submetidos a 
trabalhos degradantes em fazendas que estão transformando pastagens e mata 
nativa em terra arada para plantio de soja. Os trabalhadores são contratados nas 
cidades da região, por “gatos” que os destinam a alguma fazenda, sem contrato 
formal, onde passam a trabalhar para outra pessoa, no regime de diária, sem 
receber os equipamentos necessários. Dormem em lugares insalubres e, em 
vários casos, ao retornarem para suas casas não são pagos ou demora muito 
para receberem o que foi combinado.

 Outro problema que vem se arrastando há anos é o que envolve as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos Retireiros e Retireiras do Araguaia, no 
município de Luciara. Os Retireiros são uma comunidade tradicional que usa de 
maneira comunal as terras de pasto às margens do Araguaia que todos os anos 
são alagadas no tempo das chuvas e que querem que a áreas seja declarada RDS 
(Reserva de Desenvolvimento Sustentável). 

 Em 2013 casas e retiros foram queimados e as lideranças ameaçadas de 
morte. As ameaças estenderam-se até o agente de pastoral da Prelazia e 
Diácono José Raimundo e sua esposa e também agente de pastoral, Rita de 
Cássia, que atendiam pastoralmente a comunidade de Luciara. No momento 
atual, lideranças retireiras continuam ameaçadas. Há avanço de madeireiros e 
grileiros sobre o território retireiro e a comunidade tem seus direitos 
constantemente violados.

 Para nós está cada vez mais claro que o Estado Brasileiro tem grave 
responsabilidade nos problemas agrários da região, pois se omite em cumprir a 
Constituição Federal, não garantindo justiça aos povos originários, comunidades 
tradicionais, ribeirinhos e camponeses que têm direito sobre suas terras, bem 
como não realiza um trabalho sério para averiguar a veracidade de títulos de 
terras de quem os possui, deixando grande margem para a grilagem de terras 
públicas por grupos com grande poder aquisitivo e, assim, segue sendo 
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responsável pelos conflitos do campo crescentes em todo o Estado do Mato 
Grosso e nesta região do Araguaia. 

 Nesse sentido, cobramos das autoridades federais e estaduais o direito 
básico das populações dessa região de poderem acessar a justiça em seus vários 
órgãos, com rapidez e imparcialidade. Repudiamos a cooptação da justiça feita 
em tribunais de outras regiões, que dificultam a defesa dos/as camponeses/as 
que vivem nas terras em disputa; exigimos que os processos regionais tenham a 
primeira instância de juízo na região, bem como exigimos que o trabalho escravo 
continue sendo combatido veementemente. Para tal, faz-se necessário que em 
todas as Comarcas da região haja juízes/as, que os/as promotores/as de justiça 
permaneçam, pelo menos, por três anos em cada Fórum e que haja 
defensores/as públicos/as suficientes, pois a título de exemplo, a Comarca de 
Porto Alegre do Norte encontra-se há mais de ano sem juiz, sobrecarregando 
promotores/as locais e magistrados/as de outras Comarcas.

Questão Indígena

 Atualmente, os Iny sofrem riscos contra o seu território e seu modo de vida, 
com a perspectiva de construção da estrada da Ilha, a Transbananal, que viola as 
leis ambientais, pois impactará severamente o ecossistema da Ilha do Bananal. A 
poluição do Rio Araguaia por lixo e dejetos urbanos, produtos químicos oriundos 
das atividades agrícolas, a captação de grandes volumes de água para irrigação, 
o assoreamento do leito do rio e de seus afluentes e a pesca predatória 
constituem outros problemas, pois a diminuição dos peixes já é evidente. As 
mudanças climáticas vêm afetando o regime de chuvas, provocando também 
diminuição do volume de água do rio. 

 Há duas áreas do povo Iny ainda não demarcadas: a terra indígena Lago 
Grande – Rènoa Bero, no município de Santa Terezinha, e a terra que abrange o 
Lago dos Veados e Capitão João, no município de Luciara. A Terra Indígena 
Cacique Fontoura, declarada pelo Ministério da Justiça em 2007, encontra-se 
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invadida e o processo de homologação não foi concluído.  

 Além destas questões, os Iny continuam enfrentando problemas 
decorrentes da situação de contato como o alcoolismo e outras doenças. É 
preocupante o alto índice de suicídios entre os jovens, além da desnutrição 
infantil.

 Hoje, os Apyãwa lutam para desintrusar a parte norte da Terra Indígena 
Urubu Branco, demarcada desde 1998. Esta terra, porém, se encontra 
intensamente depredada por invasores, com a venda ilegal de madeira e o 
plantio de pastagens. Os invasores, que conseguiram prorrogar sua retirada 
através de recursos judiciais, agora têm ordem de despejo decretada em 
sentença final pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

 O povo Apyãwa hoje conta com uma população próxima de mil pessoas. 
Vivem em sete aldeias na região do Urubu Branco e uma aldeia na Terra Indígena 
Tapirapé-Karajá. Contam com duas escolas estaduais onde todos os professores 
e administradores são indígenas.

 Os A'uwẽ Xavante hoje ocupam toda a Terra Indígena Marãiwatsédé, 
organizados em onze aldeias, com uma população de aproximadamente 1200 
pessoas. Ainda reivindicam uma área tradicional que ficou fora da demarcação.
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Na época de verão, enfrentam o desafio de fogos criminosos que atingem a área. 
São constantemente assediados por criadores de gado e por plantadores de soja 
para arrendarem suas terras.

 Visando diminuir a ameaça de invasão de seu território e, após muita luta, 
conseguiram que o traçado da BR-158 seja desviado para preservar a Terra 
Indígena. Porém, o desvio do tráfego ainda não foi efetivado e a ameaça 
permanece. 
 

 Atualmente, a TIX  (Terra Indígena Xingu) encontra-se ameaçado pela 
invasão de madeireiros e pescadores que não respeitam os limites e avançam 
sobre as áreas preservadas. O desmatamento provocado pelas fazendas de 
plantio de soja chega até as fronteiras do Parque e a deriva dos agrotóxicos 
alcança as aldeias mais próximas da divisa. As queimadas vindas das fazendas 
têm atingido com violência a área do Parque. Os rios e córregos formadores do 
Rio Xingu recebem resíduos dos agrotóxicos levados pelas chuvas e os indígenas 
Kuikuro se queixam de problemas de pele após se banharem nas águas poluídas.  
Um grupo de indígenas Yudja, que se recusou a ser transferido para dentro do 
Parque, luta para ter sua terra, Kapôt Ninhôre, demarcada. Os povos Waura e 
Kisêdjê conseguiram demarcar suas terras que haviam ficado fora dos limites do 
Parque, as Terras Wawi e Batovi, homologadas em 1998.  Conscientes dos 
perigos que os ameaçam, os povos xinguanos criaram a Associação Terra 
Indígena Xingu (ATIX), como um espaço de interlocução e decisões sobre os 
problemas que enfrentam. 

 A Prelazia de São Félix do Araguaia e o Cimi, a convite dos Kuikuro, 
habitantes da região sul da TIX, começaram, em 2015, a fazer visitas e a realizar 
ações da Pastoral da Criança entre os Kuikuro e os Kalapalo, mantendo, assim, 
uma presença solidária entre estes dois povos.

 O povo Krenak-Maxakali hoje vive na Reserva Indígena Krenrehé, município 
de Canabrava do Norte. A área, entretanto, é alagável em sua maior parte, pois 
se situa entre os rios Xavantinho e Rio Preto e o povo sofre pelas condições 
precárias de acesso no tempo chuvoso.

 O povo Kanela do Araguaia continua plantando suas roças e mantendo um 
modo de vida coletivo, aguardando que os procedimentos para demarcação de 
suas terras sejam efetuados. 
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 Já o povo Xerente do Araguaia hoje se encontra disperso em vários 
municípios da região da Prelazia. Atualmente, tentam se organizar para a 
conquista de objetivos comuns, como a obtenção de um território onde possam 
reconstituir suas vidas como povo. 

 Decorridos 50 anos desde a primeira Carta Pastoral, constatamos que houve 
conquistas significativas a partir das lutas dos povos indígenas, apoiadas pela 
Prelazia de São Félix do Araguaia e pelo CIMI, sobretudo a retomada de 
territórios demarcados e homologados.  Entretanto, a vida destes povos 
continua ameaçada, especialmente, com as propostas do atual governo. As 
terras indígenas não estão sendo demarcadas e as que já são demarcadas 
sofrem pressões para se abrirem ao agronegócio, violando frontalmente o uso 
exclusivo pela população indígena, conforme é garantido na Constituição 
Federal de 1988, no seu Art. 231. Do mesmo modo, os direitos indígenas são 
violados quando a atividade de garimpos em terras indígenas é incentivada e a 
extração ilegal de madeira é tolerada. O PL 490, chamado de “PL da morte” 
pelos povos indígenas, se aprovado pela CCJ da Câmara dos Deputados, visa 
impedir a demarcação de terras indígenas, ameaça as que já estão demarcadas e 
disponibiliza estas terras para o agronegócio. Outra grave ameaça é a tese do 
Marco Temporal, que reconhece somente como terras indígenas as terras que 
estavam ocupadas em 1988, ano da promulgação da Constituição Federal. 
Porém, os povos indígenas se encontram nesta terra desde há muito tempo, 
muito antes da Constituição.  Portanto, se aprovados, esses projetos afetarão a 
terra do Urubu Branco, dos Tapirapé, a Terra de Marawatsede, dos Xavante e 
impossibilitarão a demarcação das terras em disputa dos Karajá, dos Kanela do 
Araguaia e dos Xerente do Araguaia.

 A pandemia do novo Coronavírus agravou os problemas indígenas, 
resultando em restrições à circulação de pessoas, à realização de rituais e o 
fechamento das escolas. Vários óbitos ocorreram provocando grande tristeza e 
dor em várias comunidades. Lideranças tradicionais perderam a vida e, com eles, 
muitos saberes ancestrais tiveram seus elos de transmissão com as novas 
gerações fragilizados. Neste período, o CIMI, a CPT e a Prelazia de São Félix 
buscaram formas de apoiar estes povos, organizando uma campanha de 
solidariedade que contribuiu para amenizar os efeitos da pandemia.
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Nossa atuação

 A Prelazia, desde a sua fundação, esteve encarnada na realidade da região, 
partilhando as alegrias, as esperanças, as lutas e os sofrimentos do povo, 
especialmente dos posseiros, dos indígenas das diversas etnias, dos ribeirinhos, 
quilombolas e retireiros. Nestes 50 anos houve momentos de dor, como por 
ocasião da condenação (1973), prisão (1973-1974) e expulsão de Pe. Jentel (1975), 
do assassinato do Pe. Burnier, em Ribeirão Cascalheira no ano de 1976, e várias 
ameaças de morte sofridas por agentes de pastoral e o Bispo Pedro. Momentos 
de perseguição por parte da ditadura militar, com a prisão e a tortura de vários 
agentes de pastoral e lideranças de comunidades. Momentos de luta, como a 
resistência do povo de Santa Teresinha frente às pretensões da CODEARA, em 
1973; a retomada das terras indígenas Tapirapé, Karajá... e a Terra Indígena 
Maraiwatsédé em 2012, depois de uma longa pendenga judiciária, Bordolândia e 
muitas outras lutas. Momentos de celebração nos aniversários da Prelazia, 
destacando as Romarias dos Mártires a cada cinco anos, com início em 1986, com 
a participação de milhares de pessoas vindas de todo o Brasil e do estrangeiro. 
Momentos de fortalecer a comunhão na fé e o caminho juntos, nas Assembleias 
do Povo de Deus. Na organização e expansão dos regionais e das comunidades 
no pastoreio de Pedro como no de Dom Leonardo Steiner.  

 Três princípios básicos orientaram e orientam as ações de nossa Prelazia: a 
vivência comunitária, a corresponsabilidade de todos e todas e a 
subsidiariedade, ajudando-se mutuamente conforme as necessidades, no 
princípio de que cada um contribui conforme a capacidade e a cada um é dado 
conforme a necessidade. Com este princípio quer-se respeitar as atribuições das 
comunidades locais, dos conselhos regionais e as outras instâncias.

 A Prelazia também nestes anos todos teve que contar com agentes de 
pastoral vindos em sua maioria de outras regiões do Brasil e também de outros 
países. Desde o início, a Prelazia sempre contou com muitos agentes de pastoral 
leigos e leigas, que foram decisivos em muitos momentos da história desta 
Igreja. Alguns prestaram um generoso serviço por muitos anos; outros até o fim 
da própria vida. Tem que destacar o serviço generoso de algumas congregações 
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religiosas tanto masculinas como femininas. 

 Por atuar profeticamente, em ação integral em prol da vida, a Igreja da 
Prelazia foi e continua a ser perseguida. Padre Jentel, preso e expulso do Brasil, 
morreu na França de uma forma misteriosa. Padre João Bosco Penido Burnier, 
de passagem pela Prelazia, foi assassinado à queima-roupa, com um tiro na 
cabeça disparado por um policial, quando acompanhava o bispo Pedro 
Casaldáliga que se dirigiu à cadeia de Ribeirão Bonito para interceder por duas 
mulheres que estavam sendo torturadas.

 A Prelazia ao longo destes 50 anos foi desenvolvendo aos poucos uma 
espiritualidade martirial, tornando-se uma igreja de mística libertadora e 
profética. Celebra a cada cinco anos a Romaria dos Mártires da Caminhada, em 
Ribeirão Cascalheira, solidária a todos os mártires de ontem e de hoje, que 
doaram e ainda continuam dando suas vidas, a exemplo de Jesus de Nazaré, a 
Testemunha Fiel.

 Frente ao crescimento da população e à fundação de novas cidades e vilas, 
com a chegada de famílias de culturas diferentes e muitas vezes fragilizadas pelo 
desenraizamento de sua terra de origem, a Prelazia procurou sempre se fazer 
companheira de caminhada dos mais fracos. Busca resguardar a memória das 
experiências vividas, procurando formas de atualizá-las, para inspirar novas 
práticas positivas.

 Diante da realidade atual do território e vendo as necessidades do povo, 
estamos procurando fortalecer a caminhada das comunidades e a organização 
da Prelazia para poder fazer do Evangelho um anúncio que fale ao coração das 
pessoas e leve a sonhar e construir um mundo mais justo, fraterno e capaz de 
cuidado com a Terra, nossa Casa Comum.

 A Prelazia hoje em dia conta com 69 agentes de pastoral, sendo 22 leigos e 
leigas, 19 religiosas, 04 religiosos, 02 diáconos e 22 padres. Os padres religiosos 
são 10, os padres diocesanos em missão na Prelazia são 5 e 7 padres pertencem à 
Prelazia.  Hoje em dia a Prelazia conta 13 regionais ou paróquias articulados em 4 
áreas pastorais.

 A grande maioria dos agentes vem de outros lugares e permanece por um 
tempo limitado e vem carregando consigo a sua história, seu caminho de Igreja, 
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suas experiências. Isso de um lado enriquece a nossa caminhada; de outro, fica 
difícil manter e desenvolver uma identidade eclesial que respeite a nossa 
realidade e a história desta Igreja. Além disso, vivemos numa sociedade 
fragmentada, pluricultural e isso se reflete também dentro da Prelazia e nas 
nossas comunidades. Mesmo diante desta realidade, a Prelazia continua tendo 
como modelo de Igreja as CEBs, Comunidades Eclesiais de Base, como foi desde 
o início da sua história. As CEBs procuram se espelhar nas primeiras 
comunidades cristãs, como descritas em At. 2,42-47 e At. 4,32-35. 

 Para poder ser uma Igreja missionária que viva como as primeiras 
comunidades cristãs e as nossas comunidades de base se renovem e reforcem, a 
Prelazia tem como prioridade a formação contínua, por graus e aberta a todos os 
batizados e batizadas. O primeiro grau é a formação capilar, oferecida a todos e 
todas nas suas comunidades através dos subsídios para os tempos fortes do ano 
litúrgico e produzidos por uma equipe local. Outro grau é a Escola Missionária, 
para animadores e animadoras de comunidades. A Escola segue o modelo das 
escolas missionárias que o Pe. José Comblin fundou no Nordeste. São 4 anos de 
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escola, com momentos presenciais e propostas de estudo ao longo dos 
semestres. Nela tem destaque o estudo da Bíblia feito de forma sistemática e 
sempre ligando a Bíblia à vida no estilo do CEBI e da leitura popular da Bíblia. São
matérias fixas também liturgia, espiritualidade, análise de conjuntura, 
comunicação, aconselhamento e outras matérias que podem ajudar a formar 
verdadeiros animadores e animadoras de comunidades, capazes de 
acompanhar e fazer crescer na fé e no compromisso eclesial e social as 
comunidades que animam. A Escola Missionária entrou no sexto ano e já formou 
missionários e missionárias atuantes.

 Outro grau de formação presente na Prelazia é a Escola de Teologia, já no 
sétimo ano de funcionamento. A Escola é aberta a homens e mulheres com 
ensino superior, já engajados na vida da Igreja. A Escola também dura 4 anos e 
segue os grandes tratados teológicos, mas sempre ligando o estudo à vida. Tem 
tempos presenciais e um plano de estudos para cada semestre. A Escola acolhe 
cada ano um número reduzido de candidatos e candidatas, pois cada um é 
acompanhado de forma personalizada por um professor ou professora da 
equipe de assessores da Escola. Nos períodos presenciais todos os assessores e 
assessoras participam da vida comunitária junto aos estudantes, inclusive das 
aulas, que são ministradas por professores especialistas em cada matéria. 
Graças à fama que a Prelazia ganhou no passado, podemos contar com 
professores entre os melhores que há no Brasil para cada tema teológico. A 
Escola parte da realidade vivida por cada um, cada uma, com a pergunta: como 
Deus se revela na sua vida e no seu meio? E interpelando a Palavra de Deus, a 
Tradição e o Magistério da Igreja, a Escola procura ajudar a encontrar as 
respostas, de modo que no final da mesma os nossos teólogos e teólogas saibam 
“ver” a presença de Deus dentro da realidade e da história e saibam falar desta 
presença numa linguagem que fale ao coração do povo.

 A Escola de Teologia é também para os candidatos ao ministério ordenado a 
serviço da Prelazia. Graças a Deus também a escola começou a dar os primeiros 
frutos, com teólogas e teólogos leigos, diáconos e padres formados.

 Com este trabalho de formação esperamos ter, dentro de uns anos, um 
número consistente de animadores e animadoras e missionários e missionárias 
capazes mesmo de animar a caminhada de fé do nosso povo; ter um grupo de  
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teólogos e teólogas que se ocupe da formação permanente das nossas 
comunidades e ter um presbitério local com uma teologia e uma eclesiologia 
bem definidas e com os pés e o coração bem fincados dentro da realidade desta 
Igreja. A Prelazia de São Félix nasceu como uma Igreja missionária. Desde o início 
foi uma Igreja em saída para caminhar junto com os excluídos e marginalizados, 
lutando ao lado deles para que as sementes do Reino de Deus pudessem 
produzir frutos; frutos de justiça, fraternidade e partilha aqui na Terra na espera 
da plenitude junto à Santíssima Trindade, comunhão eterna de vida e amor.

 Por isso as pastorais sociais continuam tendo um lugar de destaque no 
trabalho da Prelazia. A CPT continua acompanhando os posseiros e os pequenos 
produtores rurais, que estão perdendo suas terras sob a pressão do 
agronegócio. A equipe do CIMI acompanha os povos indígenas da região. Diante 
dos desafios que os povos indígenas enfrentam, seria necessário ter uma equipe 
mais numerosa para ter maior presença e oferecer maior apoio. A Pastoral da 
Criança é presente em todos os regionais da Prelazia e acompanha centenas de 
crianças e mães; conta com um bom grupo de líderes que se doam para que 
todos tenham vida e vida plena.

 A Prelazia dá também pleno apoio ao Centro de Diretos Humanos, que tem 
núcleos em quase todos os municípios. O Centro desenvolve trabalhos de 
formação e intervém em muitos casos de violência em defesa das vítimas.

 Está sendo formada também uma equipe de Pastoral Carcerária sob os 
cuidados do Pe. Fernando Góis, que também coordena a Casa Irmã Genoveva, na 
Vila 2000 em Confresa. A casa é aberta a todos os necessitados que precisam de 
acolhida, comida, escuta. O Pe. Fernando foi nomeado vigário episcopal para os 
empobrecidos e excluídos da nossa Igreja.

 Retomando a tradição da Prelazia, que sempre teve uma atenção especial 
para a educação e a saúde, a Prelazia desenvolveu nestes anos um trabalho de 
formação de terapeutas populares que já atuam em vários municípios com o 
biomagnetismo, acupuntura, homeopatia, florais de Saint Germain e de Bach, 
atendendo centenas de pessoas e com resultados surpreendentes. Numa região 
que continua com estruturas sanitárias precárias, este trabalho de terapias 
alternativas e medicina popular está sendo de grande valia.
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 A partir de 2017, foi iniciado um trabalho de Educação para uma Cultura de 
Paz envolvendo as escolas dos municípios de Porto Alegre do Norte e Canabrava 
do Norte. Em 2018 o trabalho atingiu também o Município de Confresa, com o 
plano de estender progressivamente o trabalho a todos os municípios da 
Prelazia. Com a greve de 2019, que paralisou por meses o trabalho nas escolas, e 
com a chegada da pandemia, o trabalho parou temporariamente. Mesmo assim, 
nos três municípios atingidos foi possível envolver centenas de professores, 
alunos, pais e a sociedade na tomada de consciência da necessidade de 
preservar a história da região, defender o bioma Cerrado e abrir os olhos sobre 
os casos de violência na família e na sociedade.

 Enfim, graças ao maior número de agentes de pastoral, está sendo possível 
visitar com mais regularidade as comunidades tanto rurais como urbanas e 
fortalecer várias pastorais.

 A pastoral litúrgica desenvolveu bastante graças à equipe de liturgia da 
Prelazia muito atuante e que nestes anos proporcionou e continua 
proporcionando oportunidades de formação aos que animam a liturgia. A 
catequese sofreu uma pausa nestes anos devido à pandemia, mas continua viva 
e procurando oferecer um caminho catecumenal aos que pedem os 
sacramentos e a inserção na vida da comunidade. A pastoral da juventude e a 
pastoral familiar também estão atuando em vários regionais mesmo com as 
limitações provocadas pela emergência sanitária. 

 A Pastoral do Dízimo também conta com uma equipe diocesana que procura 
fazer crescer nas nossas comunidades a consciência de viver concretamente a 
partilha dos nossos bens em favor da comunidade e dos pobres. Estamos 
organizando a Pastoral da comunicação com a formação de locutores, com 
programas nas rádios do território e com um site da Prelazia. Em vários regionais 
atua o ECC (Encontro de Casais com Cristo) e grupos de oração se reúnem com 
regularidade em todos os municípios, especialmente na quaresma, no mês de 
maio para a reza do terço, no mês da Bíblia e no Natal em Família. As devoções 
populares continuam vivas especialmente na veneração de alguns santos e 
santas e de Nossa Senhora, nas bandeiras do Divino e nas romarias ao Divino Pai 
Eterno e ao Bom Jesus de Araguacema – TO, onde todos os anos participam 
centenas de fiéis das nossas comunidades. 



34

O grito desta Igreja

 A Prelazia de São Félix do Araguaia, 50 anos depois do grito profético da 
primeira carta pastoral de Pedro Casaldáliga, quer continuar fiel ao Espírito que a 
animou desde o início e lhe deu coragem para enfrentar a prepotência do 
latifúndio e da ditadura militar. Quer continuar ficando ao lado dos excluídos e 
marginalizados de hoje e não calando diante de tudo o que atenta contra a vida e 
a vida em plenitude para todas as criaturas. 

 No contexto atual, como igreja fiel a Jesus de Nazaré e à sua própria história 
na região, vamos priorizar o trabalho político no sentido amplo: a organização de 
base, a formação política de novas lideranças e a denúncia profética do poder 
econômico que literalmente mata.

 Como o livro do Apocalipse pede, urge sempre voltarmos ao primeiro amor: 
uma igreja pobre ao serviço dos pobres, livre, movida pelo Espírito, organizada 
em pequenas comunidades e que valoriza todos os ministérios, defensora firme 
dos povos indígenas, dos trabalhadores rurais e do meio ambiente, aberta às 
novas realidades, uma igreja misericordiosa e samaritana.
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 Assumindo a sua missão profética, a Prelazia de São Félix do Araguaia 
reafirma que todo ato que descaracteriza a natureza, obra da criação de Deus, 
visando apenas o lucro e ameaçando as condições de vida dos empobrecidos e 
os seus direitos, constitui ofensa grave contra Deus. Sempre atenta aos direitos 
constitucionais dos povos indígenas, a Prelazia de São Félix reafirma seu 
compromisso de escuta e de solidariedade com estes povos, no espírito com que 
o Papa Francisco nos convoca³: Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos 
dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida 
e sua dignidade promovida. 

 A Prelazia não se calará na denúncia dos atos de violência que ainda hoje 
marcam o nosso território: a violência dentro dos lares, contra crianças e 
mulheres; a violência nas relações de trabalho; a violência dos discursos de ódio 
que circulam nas redes sociais; a violência contra os biomas do nosso território, 
ameaçados pela monocultura, os agrotóxicos e a destruição do equilíbrio 
ambiental; a violência do narcotráfico e da criminalidade organizada; a violência 
de uma religião falsa que manipula e engana as pessoas para encobrir a gana de 
dinheiro e de poder de pessoas sem escrúpulos; a violência de quem nega de 
fato, com um estilo de vida materialista, a fé na ressurreição e na plenitude da 
vida eterna junto com o nosso Deus, comunhão de Amor e Vida plena. 

 Com coragem e firmeza a Prelazia continuará anunciando Jesus, o Filho 
amado do Pai, que se encarnou para assumir em plenitude a nossa condição 
humana, menos o pecado, se humilhando até a condição de escravo e foi 
crucificado pelas elites religiosas e políticas do seu tempo para que todos, a 
partir dos últimos, pudessem sentir com que Amor Ele nos amou. Ele que nasceu 
pobre, viveu na periferia do seu mundo, escolheu por companheiros e 
companheiras gente simples e à margem da sociedade “de bem” daquele 
tempo. A nossa Igreja continuará anunciando a ressurreição de Jesus e a vitória 
da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio e o medo, da vida plena em 
liberdade e amor sobre todas as tentativas de escravidão e de dominação.

 A Prelazia vai continuar a anunciar que um outro mundo é possível e a lutar 
para que este sonho se realize; um mundo onde a Terra, a nossa Casa Comum, 
seja cuidada e amada, e não violentada para a ganância de poucos; onde todos os 

________________________________________________

³  Papa Francisco. Exortação Pós Sinodal “Querida Amazônia”, introdução.
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povos possam viver em paz no respeito de suas terras e culturas. Vai anunciar 
que é possível pensar numa economia que não mata, mas proporciona a todos o 
necessário para viver com dignidade e sobriedade. Vai anunciar que o diálogo 
respeitoso é o melhor caminho para conviver e que as diferenças são antes de 
tudo uma riqueza e não um perigo ou uma ameaça. Vai defender a prioridade da 
política como exercício da fraternidade sobre o domínio de uma economia que, 
como um ídolo perverso, exige sacrifícios humanos, na pessoa dos mais pobres e 
excluídos.

 A Prelazia vai continuar a caminhar ao lado dos excluídos e marginalizados, 
dos indígenas e dos pequenos agricultores ameaçados de perder suas terras 
para que sejam consolados e animados na luta do dia a dia e sintam que o Deus de 
Jesus está caminhando, resistindo e sofrendo com eles na certeza de que o seu 
Reino terá a última palavra. Está junto com tantos irmão e irmãs que se 
encontram desnorteados e desanimados neste tempo de mudança de época, 
para buscar juntos o projeto do Reino de Deus, vivendo em nós o Cristo, 
caminho, verdade e vida. Está junto a todos os que são em busca de um sentido 
verdadeiro e profundo da vida e não se sentem mais à vontade com as vaidades e 
as modas que lhes são oferecidas pelos que querem continuar a manipular a 
sociedade e dominar o mundo.



37

 Pedimos ao bispo Pedro - São Pedro do Araguaia, em sua voz e poesia de 
profeta que nos inspire, a Antônio Tadeu Martin Escame, vítima da Covid 19, 
agente de pastoral leigo, preso e torturado pela ditadura militar e que atuou em 
várias frentes neste território que interceda por nossos leigos e leigas para não 
terem medo de continuar fomentando nossa região com uma atuação coerente 
com o Evangelho de Jesus, nos diversos campos onde estão inseridos. À Divina 
Ruah que nos guie livremente, na busca de liberdade dos filhos e filhas de Deus, 
dos filhos e filhas da terra, nessa Casa Comum. Nossa Senhora do Araguaia nos 
acalente e nos ampare para que, inspirados na Economia de Francisco e de Clara, 
possamos construir novas relações econômicas e de diálogo entre os povos da 
terra e das águas por gerações, 'em outros 50'. 

 Afinal, com o papa Francisco continuemos a sonhar: “Sonho com uma 
Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos 
últimos, de modo que a sua voz seja escutada e que sua dignidade seja 
promovida. Com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza
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natural que a adorna, a vida transbordante que enche seus rios e as suas 
florestas; com comunidades cristãs capazes de se devotar e de se encarnar na 
Amazônia, a tal ponto que deem à Igreja rostos novos com traços amazônicos”.  
Assim sonhou, esperançou e muito amou o bispo Pedro agora plantado às 
margens do Araguaia, embaixo de um pequizeiro, assim sonha o Papa Francisco 
e assim continuaremos nós a sonhar na mesma Esperança indígena e 
camponesa, na Utopia do Reino, hoje e sempre. 

 “Nós somos Igreja,
 Povo convocado pelo Deus comunhão de Amor,
 Pai, Filho e Espírito Santo. 
 por meio de Cristo,
 para viver em comunhão entre nós e com Ele, formando comunidades
 que sejam lugares visíveis de comunhão, 
 que vivem e anunciam a Palavra,
 celebram a presença e a ação de Deus
 na vida e na história da humanidade
 e em liberdade e amor servem aos irmãos,
 começando pelos mais pobres e excluídos,
 anunciando como missionários e missionárias,
 com a palavra e com a vida, o Reino de Deus,
 projeto de vida plena que Deus tem para toda a humanidade.
 Em nossa Igreja queremos ser:
 uma Igreja livre,
 pobre (dos pobres e com meios pobres),
 transparente (deixar transparecer o Cristo e atuar com transparência)
 e missionária” .
 Amém, Axé, Awire, Shalom, Sawidi, Paz, Aleluia!

________________________________________________
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Prelazia de São Félix do Araguaia - MT

Deus de toda vida,
único Senhor da terra,
Pai-Mãe da família humana!
Tu nos queres vivendo em irmandade,
sem medo, sem egoísmo, sem corrupção,
na justiça, na solidariedade e no amor.
Teu é o Reino e a glória para todo o sempre.
Amém!

Pedro Casaldáliga

Deus de toda vida,
único Senhor da terra,
Pai-Mãe da família humana!
Tu nos queres vivendo em irmandade,
sem medo, sem egoísmo, sem corrupção,
na justiça, na solidariedade e no amor.
Teu é o Reino e a glória para todo o sempre.
Amém!

Pedro Casaldáliga
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