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CNBB – CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

- REGIONAL OESTE 2 - 

CENE – CENTRO NOVA EVANGELIZAÇÃO  
 

ATA DO CONSELHO REGIONAL DE PASTORAL (Nov./2021) 

 

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e sete (27) do mês de novembro do ano de dois mil 
e vinte e um (2021), deu-se início, de forma presencial, a reunião do Conselho Regional de 
Pastoral (CRP) do Regional Oeste 2, sob a coordenação do Padre Reinaldo Braga Júnior, 
Secretário Executivo da CNBB/Regional, que cumprimentou os participantes, desejando boas-
vindas e agradecendo a todos pela presença. Externou de forma especial a alegria do 
reencontro, depois de tanto tempo distantes em função da pandemia. Enalteceu aqueles que 
vieram de tão longe, que viajaram a noite toda e alguns que saíram de madrugada para chegar 
a tempo para o início da reunião. Em seguida, padre Reinaldo anunciou a presença dos 
seminaristas da diocese de Diamantino que efetuaram a Oração Inicial através de uma mística 
reflexiva, com o foco no Pilar da Caridade, e que chamava a atenção para a necessidade do 
amor ao próximo. Conjuntamente, todos os presentes fizeram a leitura da oração introdutória, 
que nos conclamava a ter um olhar mais cuidadoso aos mais necessitados, e também, que 
possamos desenvolver ajuda mútua para a fraternidade e a unidade eclesial, bem como nos 
chamando a viver em comunhão, conforme preceitua os quatro pilares das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE). Seguidamente leu-se a Palavra de Deus, do 
Cap 25 do Evangelho de São Mateus. Após a oração inicial, Dom Vital Chitolina agradeceu a 
bela oração realizada pelos seminaristas de Diamantino e rogou a bênção do Senhor em vista 
dos trabalhos a serem realizados neste Conselho. Em seguida, todos os participantes fizeram a 
sua apresentação pessoal, iniciando-se pelos seminaristas de Diamantino, diáconos, padres, 
coordenações de pastorais, movimentos, organismos e serviços. Padre Reinaldo fez um relato 
suscinto sobre o que é e para que serve a presente Conselho, bem como teceu comentário 
sobre como está constituída atualmente a presidência do Regional Oeste 2. Presidência esta 
eleita para o quadriênio (2019-2023) e que tem a função de coordenar os trabalhos da Igreja 
no Mato Grosso: Dom Canísio Klaus, presidente; Dom Vital Chitolina, vice-presidente, Dom 
Derek John, secretário e Padre Reinaldo Braga Júnior, secretário executivo. Padre Reinaldo 
expôs a pauta a ser desenvolvida no Conselho e solicitou aos presentes se alguém tinha 
alguma observação quanto à retirada de assuntos ou possíveis inclusões. Dom Vital Chitolina, 
vice-presidente do Regional Oeste 2, usou da palavra em nome do presidente, Dom Canísio 
Klaus, que se encontra participando da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, 
como delegado dos bispos do Regional (20/11 a 28/11).  Dom Vital Iniciou sua fala dizendo que 
há vinte e três anos acompanha os trabalhos do Regional e citou a importância de se caminhar 
em comunhão, conforme sempre pedem os papas. Em especial falou do Papa Francisco que 
propôs a Caminhada na Sinodalidade, e que todos possam fazer esse caminho com 
responsabilidade. Agradeceu a Dom Canísio e ao padre Reinaldo pela condução dos trabalhos 
no Regional, bem como às Irmãs Discípulas do Divino Pastor, pela presença e serviços 
prestados na Sede da CNBB Oeste 2 (CENE). Disse que depois de um bom tempo dos trabalhos 
do Padre Jair, os bispos por unanimidade indicaram o padre Reinaldo para dar continuidade 
aos trabalhos da secretaria executiva do Regional. Observou que esse CRP é um encontro de 
excelência, pois a proposta é fazer uma revisão do que se fez em dois mil e vinte e um e 
planejar ações para dois mil e vinte e dois. Falou da importância de se alcançar os objetivos 
propostos nestes anos e que a oração inicial mostrou também o pano de fundo do que a Igreja 
no Brasil pretende realizar, e o nosso Regional está em estreita comunhão. Na última reunião 
dos bispos, foi possível observar a fragilidade em que nos encontrávamos e estávamos vivendo 
com as mortes de Dom Bonifácio, de Dom Juventino, a doença de Dom Protógenes, a saúde 
fragilizada de Dom Derek. Entretanto, mesmo assim há um empenho grande para os trabalhos 
pastorais no Mato Grosso, que continuam a ser dinamizados com a ajuda de todos/as. 
Continuando, Dom Vital afirmou que os bispos conseguiram realizar a última reunião de forma 
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presencial e espera que daqui para frente, todas as dioceses possam ir retomando as suas 
atividades presenciais, e implementando tudo aquilo que pretendem e precisam realizar. 
Reforçou o que havia dito padre Reinaldo quanto ao papel do CRP que é fazer uma breve 
reflexão do que foi realizado no ano de dois mil e vinte e um, e planejar o que se pretende 
realizar em dois mil e vinte e dois, visando também a preparação do Sínodo, e reforçou a 
necessidade de se fazer a caminhada Sinodal. Disse que a palavra presente hoje e amanhã é: 
“vamos fazer o caminho sinodal, vamos caminhar unidos com responsabilidade e saibamos 
caminhar como nos pede o Papa Francisco: juntos”. A frase bíblica que nos iluminará em dois 
mil e vinte e dois é: “Eles eram perseverantes na caridade e não havia necessitados entre 
eles”. Pediu ainda para que estendamos sempre a mão solidária em função da pandemia e 
enalteceu as inúmeras atitudes solidárias que todos desenvolveram nestes tempos tão difíceis. 
Para o ano seguinte somos convidados, como Igreja do Mato Grosso, a melhorarmos a nossa 
gestão pastoral com o bom uso das tecnologias, como prevê o nosso Planejamento Regional, 
tão bem feito. Percebemos que avançamos muito com a pandemia neste sentido e podemos 
melhorar ainda mais. Através dos pilares vamos implementando e acompanhando aquilo que a 
Igreja propõe no Brasil. Voltou a comentar da importância da implantação de tecnologias, de 
cursos que serão amparados pela Faculdade Católica, pois a tecnologia e os cursos oferecidos 
poderão nos ajudar muito no campo da formação. Também queremos nos debruçar na 
capacitação de lideranças, em especial dos secretários e secretárias paroquiais. É preciso 
também atender melhor o povo. Os bispos assim pensam e pretendemos articular o próximo 
ano desta forma. Declaramos que estamos satisfeitos por aquilo que realizamos em 
comunhão. Sempre tivemos unidos e trabalhando de forma coletiva, em conjunto com os 
leigos e leigas, que são ‘sal da terra e luz do mundo’. Pediu que todos abrissem o coração para 
bem participarem deste Conselho. Finalizou sua fala agradecendo pela organização e as 
pessoas da casa que realizam trabalhos tão fundamentais, visando sempre o bem estar dos 
participantes nos eventos e atividades. Agradeceu também os leigos e leigas que desenvolvem 
os serviços de forma voluntária. Padre Reinaldo tomou a palavra dizendo que espera que 
todos estejam bem hospedados e que se precisarem de algo é só solicitar a alguém da casa. 
Falou também onde ficam as chaves para abertura do portão e para se ter acesso ao 
bebedouro. Padre Reinaldo fez uma retrospectiva da caminhada no CENE, dizendo que chegou 
há três anos, atendendo ao pedido dos senhores bispos que o chamaram para essa missão. Por 
questões trabalhistas, foi necessário dispensar a família que aqui estava instalada e 
trabalhando, pois conforme determinação da CNBB, é preciso evitar que funcionários residam 
nas Sedes. Em função da pandemia (que suprimiu as atividades presenciais) e por questões 
financeiras seria necessário dispensar dois membros da família que desempenhavam funções 
no CENE, ficando apenas com um. No entanto, por opção, considerando a diminuição do seu 
ganho, a família resolveu não continuar prestando mais seus serviços ao CENE, retornando 
para a sua casa própria num bairro de Cuiabá. Por outro lado, informou sobre a situação do 
Leandro que trabalhava há mais de cinco anos e também morava no CENE.  O próprio Leandro 
solicitou sua dispensa porque precisava estar mais próximo da família para ajudar a cuidar dos 
pais, com problemas de saúde.  Em setembro ele solicitou a rescisão de seu contrato de 
trabalho, mas mesmo assim ele ainda continua prestando seus serviços à distância, enquanto 
não se contrata outro profissional. Em função da dispensa da família, 03 Irmãs (Ir Flávia, Ir 
Fátima e Ir Roseli) da Companhia das Discípulas do Divino Pastor, vieram residir no CENE e 
assumirem os trabalhos (de 2009 a 2015 esta família religiosa já tinha estado nesta função). 
Em dois mil e vinte e um, as atividades presenciais foram suspensas, acontecendo apenas 02 
reuniões dos bispos; o restante das atividades foi todo na forma remota, o que proporcionou 
uma participação bem maior de pessoas das oito dioceses do regional. Padre Reinaldo 
mencionou sobre o Planejamento Pastoral logo no início de dois mil e vinte e um. Falou de 
como os trabalhos pastorais se desenvolveram, na perspectiva dos pilares da Palavra e do Pão 
em 2021, e que agora será a vez do pilar da Caridade em 2022. Falou ainda sobre o Roteiro 
para reflexão e oração em família, elaborado e disponibilizado pelo regional, que ano passado 
foi digital e que os senhores bispos pediram que para neste ano os subsídios fossem de novo 
na forma impressa, para serem utilizados pelas famílias, mesmo que os grupos ainda não 
tivessem retomado os seus encontros presenciais. Disse que para este ano se confeccionou 
vinte e cinco mil exemplares, considerando que este é um material muito importante para a 
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reflexão da Palavra de Deus, dos documentos da Igreja e dos Temas de cada mês (agosto a 
novembro), em família ou nos grupos. Padre Reinaldo destacou outra atividade importante, 
que foi o passo corajoso dos bispos do regional, ao adquirirem 03 Faculdades em Cuiabá e 
Várzea Grande que, unidas à nossa Faculdade Católica (SEDAC), se tornou UNIFACC-MT. Com 
isso a Igreja da Amazônia atende ao pedido do papa Francisco de ousar e disponibilizar uma 
educação mais humanizada e integradora, na região Amazônica. Reconhece-se que a Igreja 
está tendo visibilidade com esse trabalho de expansão da UNIFACC-MT, sendo este um grande 
investimento da nossa Igreja regional. No Brasil é a única experiência de uma Instituição de 
Ensino Superior, de propriedade e coordenada por todas as dioceses de uma Igreja Regional. 
Pe Reinaldo falou ainda da importância do envolvimento com o processo  da 6ª Semana Social 
Brasileira (SSB), cujo tema é “Vida em primeiro lugar: por terra, teto e trabalho”. A nível 
regional tivemos uma importante atividade remota de lançamento e já um seminário sobre o 
tema da SSB, no mês de julho, com a participação das oito dioceses. No mês de setembro, 
promovemos uma interlocução muito importante, na forma remota e para todas as dioceses, 
com a assessoria de equipe especializada de Brasília e ligada à CNBB, sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). Também enalteceu os trabalhos da equipe de secretariado do 15º 
Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), principalmente o protagonismo dos 
leigos e leigas na construção desse processo.  Considerou a importância da articulação que 
acontece anualmente em torno do Grito dos Excluídos/as, através da equipe, com o desafio de 
planejar e executar atividades pré-Grito, Grito e pós-Grito, sempre dentro da temática 
proposta em nível nacional. Também fez o registro da boa participação do regional, no 
processo de ‘escuta’ da Assembleia Eclesial da AL e do Caribe “Somos todos Discípulos 
Missionários em saída”. Falou também sobre o Curso de Formação Litúrgica que está 
acontecendo (novembro/2021 a junho/2022), 100% on line e coordenado pelo Pe Jair Fante, 
com 2.600 pessoas inscritas e com participação de todas as dioceses do regional. Também fez 
o destaque ao Sínodo de 2023, ‘Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão’, 
lembrando da seriedade que todos devemos ter nesta etapa diocesana que já foi aberta 
(pessoas e equipes responsáveis e articuladoras em todas as dioceses, e o processo de escuta 
que deverá ser encerrado até final de junho, com assembleias sinodais diocesanas e conclusão 
dos relatórios). Outra coisa muito importante retratada pelo padre Reinaldo, foi a mobilização, 
em andamento, do Curso Regional de Formação para o Laicato, sobre a Doutrina Social da 
Igreja (DSI), a ser executado em 2022. Ainda fez uma memória de um ano do falecimento de 
Dom Bonifácio Piccinini e nove meses de Dom Juventino. Lembrou também que, dada a 
vacância da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, foi eleito Administrador Diocesano o Pe José 
Éder Ribeiro. Padre Reinaldo destacou ainda os trabalhos importantes e atividades 
empenhadas pela CPT, pelo CIMI, pela Campanha de Autoproteção ‘A vida por um fio’ em 
plena sintonia com o Fórum de Direitos Humanos e da Terra, bem como todo o trabalho das 
pastorais e organismos, principalmente a Pastoral Carcerária com altas e complexas demandas 
em todo o estado. Logo após a fala do padre Reinaldo, iniciou-se a apresentação das atividades 
realizadas nas dioceses, feitas pelas coordenações diocesanas de Pastoral, presentes: a 
primeira a se apresentar foi a diocese de Sinop, através do seu coordenador de pastoral Padre 
Davi. Antes de relatar as ações desenvolvidas, falou do maior desafio que é levar as pessoas a 
se comprometerem com as atividades. Destacou os trabalhos pastorais desenvolvidos de 
forma on line e presencial, através da pastoral da pessoa idosa (PPI); pastoral familiar; da 
saúde; apoio a quem perdeu entes queridos; celebração do ano de São José; elaboração de 
material próprio para reflexão e encarte de preparação para o Sínodo 2023; participação no 
processo de escuta na Assembleia Latino-americana e do Caribe; valorização da PASCOM; 
trabalho sobre o dízimo; pastoral presbiteral que retomou os trabalhos depois de dois anos; 
encontro das pastorais e dos presbíteros; avaliação sobre os Pilares; apontou quinze ações 
importantíssimas no pilar da Palavra... Quanto às perspectivas, é importante dar bastante 
atenção ao pilar da Palavra, através de formação bíblica permanente. Em seguida, a Diocese de 
Rondonópolis-Guiratinga se apresentou, através da Maria Aparecida (Cidinha), da equipe de 
coordenação diocesana: relatou que muitos são os desafios, além da pandemia que nos 
limitou bastante. Mas várias ações foram possíveis, tais como: formações continuadas; avanço 
com a PASCOM; as formações da catequese não pararam; o curso de catequese está 
acontecendo agora de forma remota; fórum de teologia; retiro dos padres; cartas orientativas 
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e formativas; formação de noivos; formação de lideranças; carreata da família; ajuda às aldeias 
indígenas; campanha da solidariedade para os pobres, etc. A arquidiocese de Cuiabá, através 
do seu coordenador Pe. Francisco Amaral, destacou a formação de padres (seminário e 
ordenações); a presença agora das Irmãs contemplativas (Carmelo); não foi possível o DNJ, 
mas realizamos uma reunião com os jovens de forma online; quanto à comunicação, a rádio 
Bom Jesus completou um ano da implantação da frequência FM; inciativa da pastoral do 
dízimo de realizar formação on line; semana da família e a novena missionária; possivelmente 
retomará todos os trabalhos na forma presencial. A diocese de Juína se apresentou, através do 
Diácono Paulo, que é da coordenação diocesana, com os destaques: 2021 foi um ano de 
muitos sofrimentos com a pandemia; tiveram encontro da pastoral do dízimo com avaliação 
das paróquias; trabalho muito importante da pastoral da terra, ensinando técnicas de plantio e 
hortas; atendimento às aldeias indígenas com distribuição de alimentos; a pastoral da 
catequese não parou; equipes de liturgia mantiveram a programação de forma presencial com 
todos os cuidados; encontro das Cebs; trabalho da Cáritas com distribuição de cestas básicas; 
duas ordenações diaconais; trabalho de suporte espiritual da Lareira; assembleia diocesana 
presencial que mostrou a importância e a alegria do reencontro; distribuição do questionário 
do sínodo; há muitas atividades programadas para o próximo ano. A Diocese de Barra do 
Garças, através da sra. Ana Rosa, pela coordenação de pastoral, compartilhou: houve muitas 
dificuldades, mas se caminhou; realização de um curso bíblico on line para os catequistas; com 
o recebimento do subsídio houve uma chamada para os trabalhos; criou-se o curso de 
missiologia para que não se ficasse parado; com o pilar da Palavra foi feito um trabalho com os 
subsídios; formação diaconal; proximamente haverá uma formação presbiteral; realização do 
terço dos homens e das mulheres. A diocese de Cáceres, com o Padre Diego da coordenação 
diocesana, destacou: a coordenação de pastoral é desenvolvida por uma equipe; a diocese 
vivenciou profundamente o pilar da Palavra e o do Pão; realização da assembleia diocesana 
virtual com avaliações sobre o pilar da Palavra e pilar do Pão; trabalhos da pastoral da saúde e 
carcerária; reunião sobre o 15º Intereclesial; os questionários do Sínodo estão sendo 
encaminhados; projeto ‘Alegria de Viver’, combatendo o suicídio; está realizando a proposta 
de uma Igreja a caminho com o subsídio de reflexão da Palavra de Deus – numa edição 
comemorativa; reunião com associações para comungar o caminho eclesial unitário; novena 
de natal com o subsídio diocesano; encontros em janeiro e fevereiro para elaboração do 
próximo subsídio para os grupos de reflexão. A diocese de Diamantino, com Padre Rodrigo 
coordenador de pastoral, citou o encerramento do quarto plano diocesano de pastoral e, por 
conta da situação de pandemia, estão seguindo o planejamento regional até o final deste 
triênio; vivência e atividades voltadas para o pilar da Palavra e do Pão; as ações para o ano 
vindouro foram alinhadas após a realização da assembleia diocesana; a prioridade será as 
pastorais sociais, especialmente, sobriedade, carcerária, saúde e aids; realização das reuniões 
do Clero como momentos importantes para avaliação, reflexão e encaminhamentos;  
aquisição de boa quantidade de bíblias da CNBB para a catequese; novenas on line de São José; 
realização de muitas crismas; pedalada catequética vocacional; a PASCOM cresceu muito; 
construção da nova cúria. A diocese de Primavera do Leste-Paranatinga, com o leigo Reginaldo 
em nome do Padre Diêggo coordenador que não pôde estar, destacou: com a pandemia não 
se parou com as celebrações eucarísticas; terços em família; formação de novos ministros; 
encontros virtuais; incentivo da leitura orante em família; abertura do ano de São José; 
formação litúrgica; formação de novos ministros; parceria com a Sociedade São Patrício na 
distribuição de alimentos; ação com os povos originários; envolvimento na 6ª SSB; ordenação 
de quatro diáconos; realização da Semana Nacional da Família; assembleia diocesana de forma 
virtual; grande desafio é como voltar à normalidade?  Criou-se os grupos de estudos para o 
Sínodo; criação da pastoral da educação. Após o compartilhamento das oito dioceses do 
regional, Padre Reinaldo parabenizou e agradeceu pelas inúmeras e importantes atividades 
pastorais realizadas em todo o regional, graças ao empenho de todas as categorias do povo de 
Deus, principalmente o trabalho de articulação das coordenações nas dioceses. Mas lembrou 
que há muita coisa a se fazer ainda. Em seguida, foi aberta a possibilidade da apresentação de 
atividades, pelas Coordenações Regionais. O CIMI, através do Gilberto (Giba) socializou o 
lamento pela perda do bispo referencial do CIMI (Dom Juventino); houve atividades de 
doações de sementes para as comunidades indígenas; agentes do CIMI estão retornando 
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paulatinamente às aldeias; grande desafio tem sido as tentativas de mudanças na legislação 
que prejudicam os povos originários; pessoas armadas assediando as terras indígenas; a 
questão das invasões; preocupação com a mineração; matança de indígenas Chiquitanos... 
Quanto às coisas boas: publicação do relatório dos povos indígenas; formações virtuais e 
assembleias; 60 pessoas tiveram formação indigenista.  O COMIRE na pessoa do coordenador 
Padre Josivam, destacou: dentro da dinâmica missionária, tem o grupo de jovens que agora 
está retomando os trabalhos; formação em missiologia assumida por Barra do Garças; novena 
missionária de forma remota assumida em todas as dioceses; lembra que o programa 
missionário nacional precisa se fazer conhecido no Regional.  A Pastoral Familiar, com o casal 
coordenador, Jair e Neuliane, apresentou o lamento pelas limitações impostas no tempo da 
pandemia, mas, mesmo assim foram possíveis muitas ações. Entre elas: participação em 
assembleias nacional e regional; participação no primeiro retiro quaresmal da diocese de 
Cáceres; reflexões no dia da mulher; participação no 11º Simpósio Nacional da Família e 13ª 
Peregrinação da Família (maio) – virtual; Semana Nacional da Família, Semana Nacional da 
Vida e Dia do Nascituro nas dioceses e paróquias; inúmeros encontros de formação na 
modalidade virtual; implantação de coordenações paroquiais; atividades no Ano de São José; 
Fórum sobre Políticas Públicas a ser realizado na próxima semana (04/12). O casal 
coordenador solicitou aos bispos e coordenações presentes, apoio e empenho para as 
atividades do ano de dois mil e vinte e dois. A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), através de sua 
Coordenadora regional Sra. Cecília, destacou o encontro com o papa Francisco em 
janeiro/2020; lembrou que muitas pessoas envolvidas nesta pastoral são idosas e não 
conseguem manipular com facilidade o celular e nem o computador – daí a dificuldade para as 
atividades remotas; com a pandemia muitos redescobriram a família, em função da 
aproximação; em julho houve a primeira conquista do dia mundial da Pessoa Idosa; 
implantação de aplicativo para acompanhamento da pessoa idosa; Programa Memória e 
Culinária Afetiva, em parceria com a Universidade de Viçosa; e as metas são muitas e uma 
delas é implantar esta pastoral na diocese de Cáceres, onde ainda não existe. A Isabel, 
coordenadora estadual da Pastoral da Criança, destacou três palavras da pastoral: alegria, 
coragem e criatividade, que permitiram dar continuidade aos trabalhos desta pastoral tão 
importante em tempos de pandemia; realização de visitas familiares através de aplicativos; 
destacou que a diocese de Sinop é uma referência nacional quanto aos trabalhos nesta 
pastoral. Padre Reinaldo, após a fala da Isabel, lembrou da necessidade gritante da articulação 
da pastoral da criança junto aos povos indígenas. A pastoral Juvenil, com padre Ângelo seu 
assessor, destacou que a realização do DNJ se deu em nível paroquial e não em nível regional, 
devido à pandemia; há atividades já programadas para o próximo ano, inclusive com a 
presença e assessoria da coordenação nacional.  A pastoral da Sobriedade, com a 
coordenadora Eliana destacou: algumas dioceses continuaram os trabalhos, apesar da grande 
dificuldade imposta pela pandemia (pois os encontros precisam ser presenciais); houve 
participação de pessoas dos Cáceres na Semana Nacional das Drogas; formação na diocese de 
Cáceres com a participação de setenta pessoas, com apoio total do bispo. A RCC, através do 
seu coordenador estadual Henrique, destacou: aconteceram diversas lives para grupos de 
oração; estudo do evangelho de Lucas e alguns assuntos pertinentes à Igreja; distribuição de 
cestas; eleições para coordenadores diocesanos; as atividades estão voltando aos poucos com 
os grupos de oração. O casal coordenador do ECC – Esmael e Meire, compartilhou: a presença 
do ECC em quase todas as dioceses do regional; também discorreu sobre o que é o ECC e quais 
seus objetivos; afirmou que o ECC é uma Escola; conclamou a todos para comungarem com a 
proposta de ajuda e serviço do ECC; e disse que estão trabalhando para que os trabalhos sejam 
retomados e motivados. Dando prosseguimento, Dom Vital fez um momento conclusivo do 
que foi apresentado até então e reafirmou que todas as pastorais precisam convergir sempre 
para a mesma direção e conservarem a comunhão. Disse se sentir muito satisfeito, pois o que 
nasceu no coração dos bispos, foi de fato acolhido e colocado em prática. Em função do que 
foi apresentado, Dom Vital agradeceu pela riqueza espalhada em todo nosso Mato Grosso. 
Reforça que tudo isso nos coloca no caminho da sinodalidade, conforme nos pede o Papa 
Francisco. Mencionou a importância da Pastoral Familiar, dos trabalhos do ECC, da Lareira e da 
Pastoral da Criança. De forma especial enalteceu os trabalhos desenvolvidos com os povos 
indígenas e vê a necessidade de se ter um olhar especial e presença maior nas aldeias. Disse 
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que a missão é grande e muito importante. E que a Pastoral Juvenil também é uma 
preocupação grande dos Bispos e que precisa sempre mais do nosso apoio. Acenou para a 
Pastoral da Sobriedade e a sua relevância, tanto assim que ela está sendo priorizada para o 
ano de dois mil e vinte e dois, quando focaremos no Pilar da Caridade. Deixou claro que o 
importante é que cada pastoral, com suas peculiaridades e possibilidades, vá desenvolvendo 
suas ações com convergência e em comunhão. Expressou sua gratidão pelo caminhar de todos 
na sinodalidade e finalizou sua fala agradecendo mais uma vez a todos. Padre Reinaldo 
retomou a palavra dizendo que os Organismos são considerados sempre importantes pelo 
regional. Eles já nascem com o reconhecimento da Conferência Episcopal, como forma de 
resposta e atuação junto a realidades, situações e grupos com constatada necessidade de 
apoio e ajuda. Os movimentos são também importantes, mas precisam fazer um percurso 
necessário para serem devidamente conhecidos, implementados, avaliados e reconhecidos. 
Aos poucos é que vão sendo acolhidos e incorporados e, com o tempo, através da 
convergência de propósitos que devem estar sempre em sintonia com a Igreja e em 
comunhão, é que são oficialmente reconhecidos na organização e articulação pastoral. 
Continuando, padre Reinaldo pede que todos peguem em suas pastas o Planejamento Pastoral 
Regional. Destaca que a cada quatro anos a Igreja no Brasil traça as Diretrizes Gerais a serem 
trabalhadas e assim, os regionais elaboram, a partir delas, os seus planejamentos pastorais. 
Daí nascem os planos diocesanos de pastoral e as suas formas de operacionalização no nível 
paroquial. O Planejamento do Regional, em função da pandemia, não foi para o quadriênio, 
mas para o triênio (2021-2023). Em função disso, houve a junção dos pilares da Palavra e do 
Pão, que foram trabalhados neste ano. Muitas formações aconteceram dentro da perspectiva 
desses pilares.  O referido planejamento foi apresentado aos presentes e padre Reinaldo fez 
várias observações importantes, destacando as atenções especiais que foram trabalhadas 
neste ano e que, de alguma forma, continuarão, mesmo que o acento esteja nos outros dois 
pilares que estão por vir. No horizonte do Pilar da Caridade, com atenção especial à dimensão 
social da fé, destacou a importância de valorizarmos e ocuparmos os espaços nos Conselhos 
Paritários de Direitos - municipais e estaduais -, pois estes organismos são instâncias 
fundamentais para a luta e defesa da dignidade das pessoas mais vulneráveis, e reivindicação 
das políticas públicas em seu favor. Apresentou ainda os critérios de ação para o ano vindouro. 
Observou que a CNBB lançará a Cartilha orientativa para as eleições 2022, e que caberá a nós o 
acolhimento, distribuição e divulgação. Falou também sobre as ações sugeridas no 
planejamento, a serem empreendidas no ano que se aproxima, e deu um destaque aos 
processos em andamento: 15º Intereclesial, Semana Social Brasileira, REPAM,  Campanhas 
Nacionais, Semana Nacional da Família e da Vida, Campanha da Fraternidade, Mês 
Missionário, Congresso Eucarístico Nacional, Ano Vocacional... Finalizando os trabalhos deste 
dia, rezou-se a oração do Papa Francisco que consta no Planejamento Pastoral do Regional, e 
todos entoaram a música ‘Ave, cheia de graça’ em honra a Nossa Senhora, mãe da Igreja e 
estrela da Evangelização. Seguiu-se o jantar e o merecido descanso. No dia seguinte 
(domingo), antes de se dar continuidade aos trabalhos do Conselho, todos participaram da 
Celebração Eucarística presidida por Dom Vital Chitolina, como também marco de abertura 
regional do Sínodo/2023 sobre a Sinodalidade. Seguiu-se o Café e, na sequência, os trabalhos 
foram retomados, com a saudação matinal calorosa, feita pelo secretário padre Reinaldo. 
Abrindo a Pauta de assuntos para esta manhã, a palavra foi dada ao Coordenador regional das 
Cebs, o Rinaldo, para falar especialmente sobre o 15º Intereclesial, em nome do Secretariado.  
Ao cumprimentar, realizou a dinâmica o “Amor de Deus é tão grande!”, envolvendo a todos e 
acompanhada de alongamento físico. Rinaldo apresentou o cartaz do 15º Intereclesial, que foi 
pensado em uma reunião da Ampliada Nacional, onde também se escolheu o Tema: “CEBs: 
Igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas” e o lema: “Vejam! Eu vou criar novo 
céu e uma nova terra” (Isaías 65,17ss). Informou que se trata de um processo orientado para 
um grande encontro de animação das comunidades, tendo em vista a nossa missão no mundo. 
Por isso é fundamental o apoio e a participação de todos. Falou da trajetória de construção do 
primeiro evento, fez um aceno para o processo histórico dos Intereclesiais, situando agora o 
15º que acontecerá em nosso regional, na cidade de Rondonópolis, em julho de 2023. Expôs 
também como andam os encaminhamentos organizacionais e que a equipe já escolheu um 
espaço em Rondonópolis que possui capacidade para comportar até duas mil pessoas. Ainda 
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informou que há um símbolo que percorrerá as dioceses do regional, a fim de mobilizar e 
envolver as comunidades e também divulgar o evento. Lembrou da cartilha orientativa, com os 
roteiros de reflexão “Caminhando com Jesus de Nazaré”, que já foi confeccionada e está 
distribuída; e que logo mais será lançado o texto-base para estudo preparatório.  Solicita o 
apoio e o empenho de todos neste processo do 15º, tão importante para a nossa Igreja. Falou 
ainda que um evento desta magnitude exige grande aporte financeiro, daí a campanha R$15 
para o 15, onde se confeccionou carnês para que todas as pessoas e/ou comunidades possam 
colaborar. Em resposta a uma indagação, disse que as contribuições das dioceses devem 
continuar normalmente. Pe Josivam lembra que todas as paróquias, independente se possui 
ou não as Cebs, devem participar e auxiliar no que for necessário e possível. Pe Reinaldo 
lembra que as Cebs não são um movimento à parte, mas uma forma de ser e viver a Igreja. 
Dom Vital se manifestou dizendo que é o Mato Grosso, o nosso regional que está realizando o 
Intereclesial e lembra que se o evento for bem, todos ganham, mas, do contrário, todos 
perdem. Por isso, temos de estar atentos a tudo aquilo que a equipe organizadora propõe e 
necessita. Mato Grosso é um estado rico e pode arcar com as despesas deste tão importante 
evento. Quando a gente quer, a gente consegue. Há a necessidade de caminhar todos juntos, 
sinodalmente.  Rinaldo encerrou sua fala com a oração contida no Guia Informativo sobre o 
15º Intereclesial das Cebs. Continuando os trabalhos, Luiz Lopes falou sobre o curso regional 
de formação para o laicato “Doutrina Social da Igreja”(DSI), que já estava articulado para 
acontecer em 2020, mas em função da pandemia foi suspenso e agora será realizado no 
próximo ano (2022), quando estaremos vivendo o Pilar da Caridade. Mostrou a organização 
estrutural do curso que se dará em três módulos e acontecerá em todas as sedes das dioceses 
do regional. O curso começará em abril e se encerrará em junho. A sua metodologia será a 
mesma do anterior (presencial e por meio de inscrições), e a sua execução ficará a cargo de um 
assessor em cada módulo, nas respectivas dioceses. Será cobrado uma taxa de participação no 
valor de R$51,00. Chamou todos à consciência para que ajudemos a sensibilizar pessoas para 
participarem deste curso. Entende que devamos chegar ao maior número de pessoas possível. 
Até o dia quinze de dezembro cada diocese deverá enviar para o regional, o nome do padre e 
do leigo que farão a articulação local, conforme o informativo com as orientações e 
encaminhamentos que acabou de ser entregue aos coordenadores diocesanos de pastoral 
presentes. Em seguida, Pe Reinaldo pediu ao Luiz Lopes que falasse já da Campanha da 
Fraternidade (CF). Então, ele reportou-se à polêmica Campanha da Fraternidade Ecumênica de 
2021 sobre o diálogo, que foi dificílima, desgastante e que além de sofrer muito, recebeu 
muitas críticas. Disse que aqui mesmo em Cuiabá, por ocasião da formação e da divulgação, foi 
amplamente atacada. Lembra que a grande questão foi interpretativa e as pessoas precisam 
ter sensibilidade para perceberem o objetivo da CF. Em suma, disse que a CF/2021 foi a mais 
difícil em mais de vinte e dois anos que ele está à frente aqui no regional. Lembrou também 
que essa campanha foi a que menos recebeu recursos financeiros. Frente a isso, haverá 
mudanças estruturais para o próximo quinquênio. Acena que para o ano de 2022, devido a 
arrecadação baixíssima, não recebemos recursos do FNS e, com isso as dioceses precisam 
bancar as despesas por ocasião da formação que a equipe regional irá assessorar, conforme 
agenda feita. Luiz apresentou também o cronograma da formação CF/2022 que acontecerá a 
partir de janeiro até março, nas dioceses do regional.  Espera-se que após a realização da CF e 
do curso DSI, consigamos refletir sobre a questão das Escolas de Fé e Política, que precisamos 
implementar. Padre Reinaldo deu continuidade aos trabalhos, apresentando o calendário de 
atividades do Regional/2022 que, após apreciado foi aprovado; porém, não fechado porque 
algumas pastorais, movimentos e organismos, bem como dioceses, têm datas a serem ainda 
encaminhadas. Padre Reinaldo apresentou também as orientações atualizadas e re-adequadas 
para as atividades e eventos na Sede Regional (CENE), a partir de janeiro próximo.  Cada 
pastoral terá direito a apenas um encontro presencial anual de forma gratuita. Este deve ter 
início no sábado com o almoço e terminar no domingo, também com o almoço (diminuindo 
assim o tempo de aglomeração).  O evento não terá custo para as dioceses – que já 
contribuem com o regional -, mas o total de participantes será de quarenta a cinquenta 
pessoas, sendo uma média de cinco ou seis pessoas por diocese. Também lembrou que não se 
deverá agendar eventos no CENE, nas datas das assembleias diocesanas. E, para locação 
(atividades outras), as diárias serão de R$150,00 por pessoa, incluindo tudo.  Após um 
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pequeno e rápido intervalo, Padre Reinado justificou a ausência do Padre Edson Sestari, que 
faria uma fala sobre a UNIFACC-MT, mas teve um imprevisto. Assim, coube a Dom Vital falar 
sobre o assunto.  Fez um retrospecto da história da Faculdade Católica, que iniciou seus 
trabalhos em 1999, quando os bispos do Oeste 2 decidiram se desligar do Oeste 1 (Campo 
Grande-MS), e implementar a formação acadêmica dos seminaristas de suas dioceses, aqui em 
Cuiabá.   Com muitos esforços para criar e organizar, bem como recursos financeiros e 
humanos das dioceses do MT, foi dado início ao projeto acadêmico de Filosofia e depois 
Teologia, com o SEDAC. O bispo lembrou que este é um momento especial para a expansão da 
UNIFACC, considerando a Campanha da Fraternidade/2022 voltada para a Educação. Foi 
projetado um filme sobre a UNIFACC-MT e em seguida uma apresentação intitulada “Faço 
parte dessa história” que mostrava as várias transformações e avanços desta instituição 
educacional, que hoje está se tornando  uma potência no estado de Mato Grosso, cujo 
objetivo maior é oferecer uma educação com viés cristão, princípios éticos e ambiente 
humanizado, voltado para uma formação acadêmica que tenha incidência e vise a 
transformação social. Lembrou da aquisição das ‘novas’ Faculdades que, somadas ao ‘antigo’ 
SEDAC, compõem agora esse complexo educacional da Igreja Católica do Mato Grosso. Além 
dos mais de 15 cursos de graduação, oferece as categorias de mestrado e doutorado, e agora 
desenvolvendo a implantação de cursos técnicos profissionalizantes, que beneficiarão as 
dioceses – considerando a abertura de polos de extensão em todo o estado. Diante de tudo 
isso, anunciou que foi necessário criar uma Ação entre Amigos, para captar recursos que 
ajudem neste processo de implementação e expansão, pedindo o apoio de todos nesse grande 
mutirão em favor da UNIFACC-MT.  O bispo também fez questão de apresentar os padres 
presentes no CRP que foram formados na faculdade católica de Mato Grosso, e pediu também 
a alguns casais que dessem seus depoimentos, falando da importância de um ambiente 
universitário ligado à Igreja, nesses tempos tão difíceis e perigosos, com a garantia da 
transmissão do conhecimento a partir de princípios cristãos e valores humanos. Houve quem 
observou que há filhos que se perdem em ambientes universitários que significam perigo para 
a formação herdada da família. Também alguns padres e religiosa deram o seu testemunho, 
dizendo da alegria de terem sido formados pela faculdade católica de MT, agradecendo pela 
formação sólida que receberam na época de seminário, e também registrando o bem que 
significa essa possibilidade da formação continuada (permanente) dos presbíteros, nas 
categorias de pós-graduação.  Após as explanações acerca da Faculdade, padre Reinaldo abriu 
ainda para algumas partilhas. Inácio Werner falou sobre a campanha de autoproteção “A Vida 
por um fio” – ligada à Repam, mostrando a realidade de que muita gente e comunidades estão 
ameaçadas de morte, sendo perseguidas, torturadas e até assassinadas. E que pessoas ligadas 
a Organismos nossos da Igreja, que trabalham nessas frentes de defesa e promoção da vida, 
incluindo profetismo e denúncia, têm sido impedidas de atuar junto a órgãos e aos povos mais 
ameaçados. Essa campanha tem como linha de ação a formação de uma rede de proteção e 
também a conquista de políticas públicas que favoreçam a conquista de direitos fundamentais 
e assim beneficiem as pessoas e comunidades mais fragilizadas e ameaçadas. Precisamos vigiar 
e trabalhar para que as pessoas ameaçadas sejam protegidas. Para isso, as dioceses devem se 
mobilizar para participarem dos encontros que acontecem, como vias para a criação desta 
Rede de proteção nos territórios; é preciso nos unir para sermos mais fortes. A palavra 
também foi dada para a Irmã Cléofa, da Rede “Um grito pela Vida”, que discorreu sobre a 
questão séria do tráfico de pessoas, que é uma realidade presente, principalmente em nossas 
regiões de fronteira, ou regiões do estado com pouca fiscalização. Chamou a atenção sobre a 
necessidade de se orientar e prevenir as crianças e os jovens para não caírem nas emboscadas 
ou propostas enganosas. É preciso formação sobre assuntos afins e mais pessoas trabalharem 
com essa realidade, que a gente não pode negar que existe. Disse que possui parceria com o 
SEBRAE e outros órgãos, que muito auxiliam no combate ao tráfico. Há um trabalho também 
voltado para o combate à exploração sexual, tráfico de órgãos, roubo de crianças para adoção, 
trabalho escravo, violência contra a mulher e crianças, desaparecimentos, mendicância, etc. 
Vários países aceitam a entrada desse tipo de tráfico e, infelizmente, essa é uma das atividades 
das mais rentáveis em nossos dias. Falou da necessidade de se ampliar esse trabalho nas 
dioceses e citou ações que já são desenvolvidas, como as campanhas de conscientização e 
prevenção nas rodoviárias, nos aeroportos, etc. Em seguida, fez uso da palavra a senhora 
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Eurípia, responsável regional pela articulação das Pastorais Sociais. Relatou que, em função da 
pandemia os trabalhos realizados foram tímidos, mas mesmo assim foi possível algumas lives e 
o encontro regional. Pediu a possibilidade de se construir um calendário com mais unidade 
(união de forças...sinergia). Haverá dois encontros para o ano próximo: um virtual e outro 
presencial. Há uma grande preocupação que se conheça melhor e se aplique mais a Doutrina 
Social da Igreja. Frei Zeca, da equipe articuladora do Grito dos Excluídos, falou do evento que 
aconteceu de forma virtual, mas com algumas manifestações e celebrações presenciais 
também. Houve uma sequencia de lives antes e depois do Grito, com reflexões temáticas 
muito importantes. Observou o não envolvimento de todas as dioceses neste processo, que é 
uma atividade legítima da Igreja no Brasil. Padre Reinaldo solicita a devolução dos crachás e 
lamentou que não foi possível trabalhar as indicações para o ano de dois mil e vinte e dois, que 
preparou a partir da assembleia regional em agosto. Porém, incentivou para que lessem com 
muita atenção o texto com as indicações que está na pasta que todos receberam. Importante 
que isso seja internalizado, pois ajuda na comunhão da Igreja regional, fortalece a 
sinodalidade; e clareia o caminho das ações pastorais na perspectiva do Pilar da Caridade em 
2022. Antes de finalizar padre Reinaldo agradeceu ao Leandro pelos trabalhos que ele realizou 
durante os cinco anos de CNBB. Leandro usou da palavra, agradecendo aos bispos, aos padres 
e às pessoas que estiveram esses anos com ele, nos trabalhos na sede do regional. Finalizando 
os trabalhos, Padre Reinaldo agradeceu a todos pela participação e incentivou que todos 
continuem caminhando juntos, dando belos testemunhos de sinodalidade e de uma fé adulta, 
responsável e comprometida...  e que sempre fará o possível para ajudar a viabilizar e 
favorecer o trabalho de todas as coordenações.  Agradeceu a ajuda da Ir Flávia na animação do 
CRP e ao casal Jair e Neuliane pela ajuda na secretaria. Desejou também um santo e fecundo 
Natal e um abençoado Ano Novo, com muita esperança. Dom Vital usou da palavra dizendo 
que sentiu a ausência de Dom Canísio, mas que está muito entusiasmado com os trabalhos da 
Igreja que acontecem em todo o Mato Grosso. Os bispos, às vezes, não conseguem 
acompanhar tudo, mas que o padre Reinaldo os deixa sempre informados. Dom Vital 
agradeceu ao padre Reinaldo pelos trabalhos e disse que na próxima reunião informará aos 
bispos tudo o que foi avaliado e encaminhado neste Conselho. Em seguida, aconteceu a 
Celebração de Envio com uma mística profunda e caráter missionário. Dom Vital deu a bênção 
final, enviando a todos para missão, e declarou encerrada a reunião do Conselho Regional de 
Pastoral. Seguiu-se o almoço e o regresso de todos aos seus ambientes de vida e serviço. 
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