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Dá-se  o  nome  de  “DOM  JUVENTINO
K E S T E R I N G ”  a o  f u t u r o  C a m p u s  d a
Universidade  Estadual  de  Mato  Grosso  -
UNEMAT  local izado  no  município  de
Rondonópolis-MT.

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 Dá-se o nome de “DOM JUVENTINO KESTERING” ao futuro Campus da Universidade Estadual de
Mato Grosso - UNEMAT, localizado no município de Rondonópolis-MT.

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

 

JUSTIFICATIVA

Dom Juventino Kestering nasceu no dia 19 de maio de 1946, em Santa Catarina. Ingressou no seminário
Nossa Senhora de Fátima, em Tubarão (SC) quando tinha apenas 13 anos. Estudou filosofia e teologia em
Curitiba (PR); foi ordenado padre pelo bispo Dom Anselmo Pietrulla em 1973.

Em 19 de novembro de 1997, o então padre Juventino Kestering foi nomeado bispo diocesano de
Rondonópolis (MT) pelo Papa João Paulo II e recebeu a Sagração Episcopal no dia 8 de março de 1998, na
catedral de Tubarão, pela imposição das mãos de dom Hilário Moser, SDB, assumindo como lema
‘Enviou-me para evangelizar’.

Em 22 de março de 1998, dom Juventino tomou posse como bispo diocesano de Rondonópolis. Em seu
episcopado aconteceram as mudanças geográficas com anexação de mais cinco paróquias, passando a ser
diocese de Rondonópolis-Guiratinga.

1



Projeto de lei - z7i4pnl0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Em seu episcopado aconteceram as mudanças geográficas com anexação de mais cinco paróquias,
passando a ser diocese de Rondonópolis-Guiratinga.

Em sua missão episcopal, Dom Juventino atuou como membro da Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-Catequista da CNBB; Membro do Departamento Missões e Espiritualidade, ao qual está
ligada a seção Catequese, do Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM); e referência da Catequese no
Regional Oeste 2 da CNBB.

Lamentavelmente, No dia 28 de março de 2021, aos 74 anos de idade, Dom Juventino veio a falecer em
razão de complicações causadas pela COVID-19.

Rondonópolis, aliás, o Estado do Mato Grosso, perdeu um grande representante religioso, um ser humano
iluminado, um homem do povo e que viveu para trazer o conforto espiritual ao povo.

Pelas razões expostas e pela grande atuação de Dom Juventino que sempre se fez presente junto à
população de Rondonópolis e região, acolhendo a cada um dos fiéis e necessitados com olhar único sem
distinção é que apresentamos a proposição e solicitamos a aprovação dos meus pares para que o futuro
Campus da Unemat de Rondonópolis receba o nome deste ilustre homenageado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Junho de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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