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Goiás, junho de 2016. 

 

Parte! 

 

Queridos Padres, 

 

Na festa do Sagrado Coração de Jesus, no dia 05 de junho, a Igreja celebra o dia da 

santificação dos padres. Todos somos chamados à santidade, mas nós ministros ordenados o 

somos de maneira especial pela nossa própria consagração. 

Sabemos que carregamos nosso ministério em vasos de barro. Fomos escolhidos, 

apesar de nossas limitações e fraquezas, a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo e a 

construir o seu reino. 

Quero colocar algumas reflexões do Papa Francisco respeito da nossa vocação: 

 Ele pede que os padres sejam apaixonados por Cristo e não “afugente” os fiéis. 

 “O sacerdote à medida que vai andando no amor com Jesus, sente carinho de 

seu Mestre de maneira distinta. E a busca, o comunica e o ama com carícias 

renovadas. Amem, deixem-se amar, abrem o coração a Ele”. 

 “Jesus tem as vísceras de Deus: está cheio de ternura para com as pessoas, 

especialmente para com os excluídos, os pecadores, os doentes. Assim também, 

à imagem do Bom Pastor, o padre é homem de misericórdia e de compaixão, 

próximo de sua gente e servidor de todos”. 

Essa pertença comum, que brota do Batismo, é a respiração que liberta de uma 

autoreferencialidade que isola e aprisiona. Quando teu navio começa a criar raízes na 

estagnação dos cais – recordava dom Helder Camara – faze-te ao largo. “Parte! E acima de 

tudo, não porque você tem uma missão a cumprir, mas porque, estruturalmente, você é um 

missionário. No encontro com Jesus você encontra a plenitude da vida”. 

O Papa Francisco insiste ainda sobre a nossa missão: 

 “O padre está chamado a aprender isto, a ter um coração que se comove”.  

 “Há tanta gente ferida, por problemas materiais, pelos escândalos, mesmo 

dentro da Igreja… Gente feria pelas ilusões do mundo… Nós padres temos que 

estar ali, junto das pessoas. Misericórdia significa antes de mais nada curar 

feridas”. 

 “O padre é um homem de misericórdia e compaixão, como o bom samaritano, 

como Jesus o bom pastor. O padre está chamado a ter um coração que se 

comove. Não ajude a Igreja os padres assépticos.” 
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O sucessor de Pedro insiste também sobre a unidade do presbitério: 

 “Neste tempo pobre de amizade social, a nossa primeira tarefa é a de construir 

comunidades; a atitude à relação, portanto, é um critério decisivo de 

discernimento vocacional”. 

 “No caminho juntos como presbíteros, diversos por idade e sensibilidade, 

expande-se um perfume de profecia que surpreende e fascina. A comunhão é 

realmente um dos nomes da Misericórdia”. 

O Papa nos lembra que nossa vocação é servir: 

 “Também na Igreja, há aqueles que em vez de servir, de pensar nos outros, de 

estabelecer as bases, se servem da Igreja: os carreiristas, os apegados ao 

dinheiro”. 

 “Na reflexão de vocês sobre a renovação do clero, também se enquadra o 

capítulo que diz respeito à gestão das estruturas e dos bens econômicos, em 

uma visão evangélica, evitem se sobrecarregar em uma pastoral de 

conservação, que obstaculiza a perene novidade do Espírito. Mantenham 

somente o que pode servir para a experiência de fé e de caridade do povo de 

Deus.” 

 

Que estas pequenas reflexões do Papa Francisco nos animem na nossa caminhada! 

 

 

 

 
Bispo da Diocese de Goiás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Diocese de Goiás  
Rua Dr. Joaquim Rodrigues s/nº │Cidade de Goiás – GO │Telefone: (62) 3371-1206 │Fax (62) 3371-2380 

 

COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 
JUNHO/ 2016 -  Nº 191 

 

DIA 
 

HORÁRIO COMPROMISSO 
 

LOCAL 

31/05 - 
02/06 

  Simpósio sobre Charles de Foucauld - PUC São Paulo 
 

03/06 Sex  
19h00 

Festa do Sagrado Coração – Peregrinação dos padres 

Missa e instituição dos ministros da Eucaristia 
Catedral – Goiás 

Taquaral 

04/06 Sáb 09h00 – 12h00 
19h30 

Equipes Econômicas das paróquias 
Missa – Festa 

CDP – Goiás 
São Patrício 

05/06 Dom 08h00 – 13h00 
19h30 

Romaria Apostolado da Oração  
Missa – Festa 

Catedral – Goiás 
Jussara 

06/06 Seg  Retiro pessoal  

07/06 Ter 09h00 – 16h00 
19h00 

Assessoria Diocesana 
Encontro Missionário – Setor 18 

CDP – Goiás 
Goiás 

08/06 Qua 08h00 – 12h00 
18h00 

Atendimento 
Reunião da Comunidade Terapêutica “Chácara Paraíso” 

CDP – Goiás 
CDP - Goiás 

09/06 Qui 08h00 – 12h00 
19h00 

Atendimento 
Missa no Assentamento Pe. Felipe  

CDP – Goiás 
Goiás 

10/06 Sex 09h00 – 16h00 
19h00 

Equipe Executiva Catequese C.O. 
Missa Catedral  Goiânia (90 anos D. Antônio) 

Goiânia 
Goiânia 

11/06 Sáb  Seminário Catequese C.O.  Goiânia 

12/06 Dom 19h30 Crisma Uruana 

13/06 Seg  Retiro pessoal  

14/06 Ter 08h00 – 12h00 
19h00 

Atendimento 
Encontro Missionário – setor 19 

CDP – Goiás 
Goiás 

15/06 Qua 14h30 Visita ao Seminário Escola do Evangelho Goiânia 

16/06 Qui 08h00 – 12h00 
19h00 

Atendimento 
Missa 

CDP – Goiás 
Catedral – Goiás 

17/06 Sex 08h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

18/06 Sáb 09h00 – 12h00 
19h30 

Pastorais Sociais – C.O 
Crisma – Paróquia Santa Rita 

Goiânia 
Goiás 

19/06 Dom 07h00 
09h00 
18h00 

Missa e batismo – Lar São Vicente 
Retiro Santas Missões Populares  
Missa – Festa 

Goiás 
Catedral – Goiás 

Itaguari 
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20 a 23   Retiro Fraternidade Sacerdotal “Jesus Caritas” Brasília 

23 a 26   Visita Pastoral  Uruana 

27/06 Seg  Retiro pessoal  

28/06 Ter 08h00 – 12h00 
19h00 

Atendimento 
Encontro Missionário Setor 16 

CDP – Goiás 
Goiás 

29/06 Qua 08h00 – 12h00 
16h00 

Atendimento 
Missa – Festa de São Pedro 

CDP – Goiás 
Britânia 

30/06 Qui 08h00 – 12h00 
19h00 

Atendimento 
Encontro Missionário – Setor 17 

CDP – Goiás 
Goiás 

01/07 Sex 10h30 Missa Aniversário de Dom Eugênio CDP - Goiás 

 

COMUNICADOS IMPORTANTES 
 

03 de junho: Festa do Sagrado Coração de Jesus e Dia de Santificação dos padres 
 
Convidamos todos os padres para participar da Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia  
 
08h00 – 08h45: Café da manhã no CDP 
09h00 – 12h00: - Entrada pela porta santa da misericórdia na Catedral 
    - Palestra: “A misericórdia na Bíblia e a vida presbiteral” - Pe. Joaquim, Diocese de São        
Luís de Montes Belos 
    - Adoração e confissão 
-12h00: almoço no CDP 
- 13h30: Celebração da Eucaristia 
 
Contamos com a presença de todos. O padre Antônio Mota é responsável da organização do dia. O padre Vilmar 
prepara a liturgia da manhã. Pede-se para levar a liturgia das horas. 

 
 
04 de junho: Equipes paroquiais de Economia e párocos, no CDP – Goiás. 
08h00: Café da manhã 
09h00:  

 Oração 
 Avaliação do sistema dos 10% sobre arrecadação das paróquias 
 Prestação das contas de 2015 (Gilberto e Anália) 
 Novas normas federais para a administração das paróquias  
 Contribuição das Capelas 
 outros 

Contamos com a presença de todos os párocos e das equipes paroquiais de economia 
 
04 de junho: Pastoral da Comunicação, no CDP, de 09h00 as 16h00. 
Orientador: Calos Gomes, da Cara Vídeo 
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05 de junho: Peregrinação do Apostolado da Oração, Catedral de Goiás, 08h00 as 13h00.  
Todos os membros do Apostolado da Oração são convidados a participar da peregrinação do Ano Santo da 
Misericórdia. Haverá um momento para passar pela porta santa, palestra sobre a misericórdia, adoração e 
missa. Pedimos uma colaboração de R$10,00 para o café da manhã e almoço! 

 
07 de junho: Assessoria Diocesana, de 09h00 as 16h00, no CDP. 

 

12 de junho: Coleta para o Congresso Eucarístico de Belém (PA) que acontecerá de 15 a 21/08/16. 
A CNBB, na última Assembleia Geral em Aparecida decidiu apoiar esta coleta. 
Pedimos para enviar a coleta até o dia 20/06 na conta da diocese. Por favor, avisar à secretaria sobre o depósito. 

 
12 de junho: Canto Litúrgico - Tempo Comum, de 08h30 as 16h00, no CDP, colaboração de R$30,00, levar livro 
de cantos da diocese. 
 

12 a 19 de junho: Semana do Migrante, 
 
“Migração e Ecologia” e o Lema: “O Grito que vem da Terra”.  
 
Algumas paróquias organizaram atividades nesse período. A coordenação diocesana possui material para trabalhar 

com as comunidades (responsável: Eleuza 62 9931 6167) 

“Neste ano extraordinário da Misericórdia, vivamos a verdadeira compaixão pelo sofrimento de todos que conosco 

convivem na casa comum e manifestemos em atitudes concretas de solidariedade o resgate da vida do Planeta”. 

(Dom José Ferreira Salles, presidente do Serviço Pastoral do Migrante) 

 
22 a 26 de junho: Visita Pastoral, Paróquia de Uruana. 
 
01 de junho: Aniversário de Dom Eugênio, de 10h30, no CDP. 

 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 
Diác. Alonso (Sanclerlândia)  02/06/2007 

Ir. Marcelo de Oliveira (Goiás) 04  

Pe. João Batista (São Patrício) 10  

Pe. Salvador (Jussara) 15  

Diác. Divino Donizete (Jussara) 20  

Pe. Luís Cardalda (Ceres) 21  

Pe. Paulo (Goiás)  23/06/1985 

Ir. Katiuska (Itaberaí)  24/06/2006 

Pe. Mauricio François (Uruana) 25  

Pe. José Soares (Britânia) 27  

Dom Eugênio (Goiás)   26/06/70 (Presbiteral) 
 


