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DENOMINA  O  HOSPITAL  CENTRAL  COMO
“HOSPITAL  CENTRAL  PASTOR  SEBASTIÃO
RODRIGUES  DE  SOUZA”,  SITUADO  NO
MUNICÍPIO  DE  CUIABÁ,  ESTADO DE  MATO
GROSSO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Denomina como “HOSPITAL CENTRAL PASTOR SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA”, o Hospital
Central, que está sendo construído no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Poder Executivo anunciou a retomada das obras do Hospital Central de Mato Grosso, situado no município
de Cuiabá, que encontra-se em fase licitatória, através do Processo de Concorrência Pública nº 002/2020 –
SEPLAG.

Assim, tendo em vista a construção dessa importante obra, nada mais justo que homenagear um homem
que tanto fez pelo bem estar social e religioso da população mato-grossense, o Pastor Sebastião Rodrigues
de Souza.

A construção do Hospital Central, lançada em 1984, foi pensada com o objetivo de proporcionar um
atendimento de referência em alta complexidade nas especialidades de traumatologia, ortopedia e urgência
e emergência de trauma.

O lançamento desta licitação é parte do novo projeto para a estrutura do Hospital Central, anunciado pelo
Governo de Mato Grosso em novembro de 2019. O valor estimado para a construção é de R$
102.021.392,78, com um cronograma de execução de 22 meses.
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A unidade contará com aproximadamente 32 mil m² de área construída, sendo 9 mil da estrutura antiga e 23
mil de ampliação – isto é, construção nova. Também estão previstos 290 leitos para o hospital; destes, 60
leitos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 230 leitos para enfermarias e cuidados intermediários e 10
salas de cirúrgicas.

 

Por meio da estrutura, a Secretaria de Estado de Saúde estima realizar 1.990 internações, 652 cirurgias, 3
mil consultas especializadas e 1,4 mil exames ao mês. A retomada da construção contemplará
especialidades como cardiologia, neurologia, vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, ginecologia,
infectologia, pediatria e cirurgia geral.

O homenageado Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, nascido no dia 11 de agosto de 1931, na fazenda de
seus avós maternos, próximo a cidade de Pirajuba (MG), onde foi batizou-se aos 17 e permaneceu até seus
27 anos. Filho de José Antonio de Souza e Maria Abadia Rodrigues.

Ano de 1947, Sebastião encontra Nilda na cidade de Pirajuba, casam-se em 1949.

O pastor Sebastião R. de Souza e a irmã Nilda de Paula, tem quatro filhos, Silas, Rubens, Silene e Abilio.

Todas as obras de Deus que realizaram nas suas vidas, foram porque desde a infância sentiram a chamada
de Deus, para cooperar na obra, e por que o Pastor Sebastião encontrou a mulher virtuosa.

O Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, foi enviado para Cuiabá em 12 de dezembro de 1974 para assumir
a liderança da igreja Assembleias de Deus na capital mato-grossense. Na época, Cuiabá e Várzea Grande
tinham, juntas, apenas sete igrejas.

Em 38 anos de trabalho do pastor já são hoje 286 Igrejas Assembleias de Deus entre as duas cidades,
somando mais de 50 mil membros. De apenas sete igrejas, em 1974, hoje já somam 2 mil em todo o Estado,
com mais de 150 mil fiéis.

O pastor Sebastião construiu o Grande Templo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A construção,
maior marco da Igreja Assembleia de Deus no Estado, comporta 22,5 mil pessoas sentadas, tem
estacionamento com mil vagas, além de ter uma Escola de Ensino Fundamental e Médio com capacidade
para 1,5 mil alunos, uma Rádio Nazareno FM 107.9MHz, Livraria Cantares de Salomão.

O pastor é também Presidente da Convenção Estadual das Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso
e Vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil.

Pastor Sebastião deixa 1 esposa de 70 anos de casados, 3 filhos, era 4 com a

Tão logo chegou a Mato Grosso, em 12 de dezembro de 1974, o pastor Sebastião Rodrigues assumiu os
trabalhos da igreja Assembleia de Deus. Ao longo de 45 anos, o pastor esteve à frente do projeto de
construção do Grande Templo, com uma área de 31,1 mil² e capacidade para abrigar, somente no Santuário,
22 mil pessoas. O local é considerado o maior do Estado, configurando entre os maiores templos da América
Latina.

Por todos esses anos, o pastor foi responsável por diversas ações sociais, especialmente voltadas para área
educacional, com implantação de escolas em Cuiabá e demais municípios de Mato Grosso, que
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proporcionaram uma nova visão de vida de jovens e adultos.

Toda esse representatividade e servidão, fizeram que o pastor, no ano passado, assumisse a 1ª
vice-presidência das Assembleias de Deus no Brasil.

Graças a todo esse trabalho, o pastor é considerado, por muitos evangélicos e demais grupos religiosos,
como uma reserva moral entre lideranças comunitárias de Mato Grosso.

No dia 12 de dezembro de 1974, o pastor Sebastião Rodrigues assume os trabalhos na igreja de Cuiabá. Ao
chegar na nova igreja, o pastor encontrou cuidado da limpeza do templo a irmã Pequena, que na época era a
zeladora da igreja. Na solenidade de posse do pastor Sebastião, esteve presente o pastor Cícero Canuto de
Lima, juntamente com uma grande comitiva de pastores vindos de São Paulo.

Na nova igreja o pastor Sebastião deu continuidade aos trabalhos iniciados por seu antecessor, concernente
aos bons costumes, santidade e sã doutrina, passando a adotar uma nova estratégia:  de que cada
congregação deveria construir seu próprio templo.

A tática foi um dos principais fatores do grande crescimento da igreja Assembleia de Deus em Mato Grosso. 
Logo após ter tomado posse da igreja de Cuiabá, o pastor ficou sabendo da profecia da construção de um
Grande Templo, proferida pela irmã Umbelina anos atrás, nada fez sobre a revelação, aguardando o
momento de revelar, conforme a direção do Senhor. Até que, em certo culto de consagração, Deus
confirmou a profecia a seu servo, e assegurou de que nada iria faltar para essa grande obra.

Um dos primeiros passos para a construção do templo foi a apresentação do projeto de doação do terreno
na Avenida do CPA (atualmente, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3.500), de autoria do então
deputado João José de Magalhães. O projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa e
sancionado pelo Governador Júlio José de Campos em 1985.

Na presença de quase 10 mil pessoas, entre autoridades civis, militares e eclesiásticas, foi realizado o
primeiro culto no terreno no dia 7 de julho de 1985. Assim, os trabalhos para a construção do Grande Templo
tiveram início e não pararam mais até a sua conclusão, exatamente 11 anos depois, em 7 de julho de 1996.

O pastor Rodrigues de Souza declarou, em várias ocasiões, que “quem colaborasse com a obra iria ser
grandemente abençoado. Quem tivesse uma bicicleta iria ganhar uma moto e quem tivesse uma moto iria
ganhar um carro”.

E assim aconteceu com milhares que colaboraram com a construção. Muitas contribuições chegavam à
construção e ninguém sabia identificar quem havia enviado.  Certa vez, a irmã Jerônima (Jô) sonhou que
alguém mandava despejar carretas com material de construção e quando perguntavam quem tinha mandado
aquele carregamento, os entregadores respondiam que era Jesus de Nazaré.

O Grande Templo sempre foi, desde a sua construção, local de bênçãos. Durante todo o período em que
estava sendo erguido, Deus se manifestava de forma tremenda no meio do seu povo. Milhares contribuíam
com R$ 1 real, mas, fizeram a diferença porque de um povo humilde Deus permitiu uma grande edificação.
Muitos fizeram sacrifícios e o Senhor lhes recompensaram.

O Pastor Sebastião faleceu na data de 08/07/2020, vítima da COVID-19, deixando, para todos os seus fiéis
um legado de fé, sendo justa a presente homenagem por esta Casa de Leis, dado seus grandes feitos e
enorme admiração por onde passou.

Assim, justificada a homenagem, conto com o apoio de meus Nobres Pares.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Agosto de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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