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Prelazia de São Félix do Araguaia

Terra de profecia, de luta e de esperança

Terra sagrada, regada com o sangue dos mártires pela

justiça

Terra de João Bosco Penido Burnier e de Francisco

Jentel

Terra sagrada pela perseguição e a tortura de tantos e

tantas que lutaram por terra, justiça e fraternidade sem

exclusão

Terra de povos indígenas, posseiros, quilombolas e

retireiros resistentes

Terra do profeta Pedro, arauto de uma Igreja solidária

com os últimos até arriscar a vida

Terra da Romaria dos Mártires da Caminhada

Tendo à frente o primeiro mártir, o mártir Jesus.

Vale dos Esquecidos, presa do agronegócio arrasador

Terra de luta e esperança sempre

Dom Adriano Ciocca Vasino, Bispo da Prelazia de São 

Félix do Araguaia (MT)



O Pedro, como todos sabem, deixou sua marca no Brasil, com suas

lutas e presença incondicional entre os mais pobres e excluídos.

Mas o Pedro que eu conheci, que me ordenou padre e com quem

caminhei por tantos anos, vai além do bispo. Era e continua sendo o

exemplo de coerência, bondade e austeridade que marcou a minha

trajetória.

Sempre foi mais que palavra. Era testemunho por inteiro! Ele era

intenso, incansável, cativante e nos envolvia com seu exemplo de

vida. Difícil não se apaixonar por suas causas.

Vivia em uma casa simples e sempre de portas abertas para o povo.

Só aceitou ter geladeira e televisão quando a maioria das casas da

região também teve.

Eu convivi com o Pedro em duas fases diferentes da sua vida. De

1985 a 1992, quando ele estava em plena atividade pastoral e

social. E de 2011 a 2015, já limitado pelo Parkinson e com

dificuldades na fala. Neste último período, estive ainda mais próximo,

ajudando-o nos cuidados diários e na manutenção das

correspondências.

Pedro se manteve coerente e resistiu sempre. Do Pedro muito ativo

ao Pedro debilitado, jamais ouvi de sua boca uma reclamação.

Homem de profunda interioridade, Pedro juntou com muita

naturalidade a oração e vida; luta e reza; revolução e evangelho,

contemplação e ação, fé e vida.

Pedro vive! Pedro presente!

Frei Paulinho Gonçalves



POVO EM ROMARIA

São os mártires estrelas acesas, na noite da terra tão ferida,

testemunhas fieis da luz

agora que a dor machuca a alma dos humildes,

vidas entregues à causa do amor e da justiça,

povo em caminhada à procura do infinito.

Seu sangue nos convoca ao compromisso,

seu exemplo denuncia nosso medo e covardia.

Testemunha maior do Deus vivo,

Jesus vai à frente do seu povo em caminhada,

glorioso e com as chagas visíveis do martírio em suas mãos.

Nele se adubam as sementes do amanhã!

Romaria de sonhos e utopias somos nós agora,

seguiremos seus passos honrando sua memória nesta hora.

Nossa hora!

Paulo Gabriel



COMADRES DA PRELAZIA

Caminhando na estrada

Ouvindo os lamentos que

Mesclam a vida no

Amanhã que

Desvenda na descoberta da

Razão, recheada de

Esperança na construção da Utopia.

Viva as comadres de ontem

e de hoje da Prelazia.

Douglas Mansur



As Romarias dos Mártires em Ribeirão Cascalheira

11-12/10/1976 – Martírio do Pe. João Bosco em Ribeirão

Bonito-MT

11 e 12/10/1986 – Ano dos Mártires da Caminhada – 1°

Romaria dos Mártires, 10 anos do martírio do Pe. João

Bosco e inauguração do Mural dos Mártires pintado pelo

Pe. Cerezo Barredo, pintor da Libertação.

1996 – Vidas Pela Vida – 2° Romaria dos Mártires, 20

anos do martírio do Pe. João Bosco.

2001 – Vidas Pelo Reino – 3° Romaria dos Mártires, 25

anos do martírio do Pe. João Bosco.

2006 – Vidas Pelo Reino da Vida – 4° Romaria dos

Mártires, 30 anos do martírio do Pe. João Bosco.

2011 – Testemunhas do Reino – 5° Romaria dos

Mártires, 35 anos do martírio do Pe. João Bosco.

2016 – Profetas do Reino – 6° Romaria dos Mártires, 40

anos do martírio do Pe. João Bosco.

2022 – Tudo Pelo Reino – 7° Romaria dos Mártires, 46

anos do martírio do Pe. João Bosco.
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