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Goiás, setembro de 2016. 

 

Vem e segue-me! 

 

Queridos amigos/as 

 

Celebrando o mês da Bíblia, bendizemos ao nosso Pai, com todas as pessoas que amam sua Palavra 

e buscam praticá-la, pela revelação de seu amor que perpassa os dois testamentos. 

 

Retomo algumas reflexões por ocasião do XII Sínodo dos Bispos em Roma, de 5 a 26 de outubro de 

2008, “A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja”: 

 

 Não somos a religião de um livro, como o islamismo. Para nós, a Bíblia é Palavra de Deus.  

Ela deve ajudar a encontrar o próprio Deus revelado plenamente em Jesus Cristo. “Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida”, disse Jesus. 

 

 Diante da Palavra de Deus, a primeira atitude é de escuta, a exemplo de Jesus no caminho de 

Emaús. Ele ouviu o sofrimento dos discípulos e partilhou as angústias deles. Só depois 

iluminou com palavras da Sagrada Escritura as incompreensões e decepções que eles tinham. 

Após esta longa caminhada, reconheceram o Ressuscitado na fração do pão e partiram ao 

encontro dos irmãos (Lc 24, 13-32). Toda catequese começa pelo ouvir, a exemplo de Deus 

que escutou o clamor do seu povo (Ex 3,7). 

 

 A Palavra de Deus deve permear o conjunto das atividades pastorais. Fala-se da animação 

bíblica de toda a pastoral para indicar que a Sagrada Escritura orienta todas as atividades 

evangelizadoras. 

 

 Só o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a entender plenamente a Palavra de Deus. A atitude 

dos Exegetas e do Magistério da Igreja deve ser de humildade diante dela. As Comunidades 

Eclesiais de Base leem a Bíblia a partir da vida como o fazia Jesus na sinagoga de Nazaré: “O 

Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a 

Boa Notícia aos pobres...” (Lc 4,18). Quanto mais as pessoas vivem o Evangelho, mais elas 

são capazes de entender as Sagradas Escrituras. 

 

 O anúncio e a vivência da Palavra de Deus têm uma força profética. Muitos morreram por 

causa da sua fidelidade ao projeto do Pai. Na América Latina, mas também na África, no 

Oriente Médio e na Ásia, muitos homens e mulheres continuam derramando seu sangue por 

causa da sua fidelidade ao Evangelho. 

 

 Os pobres são os primeiros destinatários da Palavra e o seu melhor protagonista. Pela própria 

situação deles e pelo fato de que Jesus se fez pobre no meio dos pobres, eles vivem mais em 

sintonia com a mensagem contida nas Sagradas Escrituras. 

 

 O anúncio do kerigma é fundamental para a missão da Igreja. Sem o kerigma, a religião cristã 

se torna facilmente uma moral ou uma ideologia. 
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 A Bíblia deve ajudar as pessoas a encontrar um sentido na vida. São os pequenos que nos 

ajudam a entender a Palavra: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 

essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos” (Lc 10, 21). A oração a 

partir da Palavra nos aproxima dos pobres. Ela nos humaniza. Quando estamos próximos 

deles, estamos próximos de Cristo. 

 

 A Palavra de Deus deve ser lida como uma carta de amor de Deus para conosco. 

 

 A teologia da prosperidade é uma manipulação da Bíblia. 

 

 A análise histórico-crítica ou científica da Bíblia é muito importante para uma verdadeira 

interpretação dos textos. Sem ela se cai facilmente no fundamentalismo e no subjetivismo, 

fazendo dizer dos escritos qualquer coisa. Mas esta leitura não é suficiente. O sentido 

espiritual dos textos, principalmente a partir dos padres da Igreja e dos santos é de muita 

riqueza para descobrir o sentido profundo da mensagem transmitida pela Bíblia. 

 

 A leitura orante da Bíblia, com seus quatro momentos: leitura, meditação, oração e 

contemplação, ajuda muito para um encontro pessoal com Cristo e para transformar a Palavra 

em vida e em oração. 

 

 A memorização de frases ou pequenos trechos da Bíblia ajuda muito para conformar a vida 

das pessoas ao projeto do Pai. 

 

 Nas celebrações eucarísticas a Liturgia da Palavra precisa ser mais valorizada. A mesa da 

Palavra é uma única com a mesa da Eucaristia. Uma conduz à outra. A homilia tem que ser 

bem bíblica e atualizar no hoje da vida das pessoas a mensagem contida na Sagrada Escritura. 

O pregador fala mais através do seu testemunho de vida do que através das suas palavras. 

 

 

Que a leitura da Palavra de Deus suscite novo entusiasmo para prática das famílias e das 

comunidades! 

 

 

 

 

Bispo da Diocese de Goiás 
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COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 

SETEMBRO/ 2016 -  Nº 194 

 

29/08 a 06/10 Férias na Bélgica 

 

 

COMUNICADOS IMPORTANTES 

 
04 de setembro: Peregrinação da Região São Patrício, na Catedral de Sant’Ana – Goiás, das 9h às 13h. 
 
09 de setembro: O grito e a resistência do Cerrado, 4ª edição, atrás da Catedral de Sant’Ana - Goiás 
 
ÁGUA 
Sabores, saberes e fazeres dos povos deste chão 
A partir das 8h 
Apresentações culturais, exposição fotográfica, benzedeiras, farmácia de plantas medicinais, palestras, 
distribuição de sementes e mudas, oficinas, raizeiros, fiandeiras, violeiros. 
 
09 a 11 de setembro: Fórum da Juventude do Cerrado, em Itaguari,  
Início: 16h 
Encerramento: domingo, 15h 
 
Tema: “Juventude, Vida e Cuidado no chão do cerrado” 
Iluminação Bíblica: “Vou criar um novo céu, uma nova terra” (Isaías 65,17) 
 
Levar: objetos de higiene pessoal, instrumentos musicais, bandeiras, camisetas, pratos, talheres de 
plástico ou alumínio e muita animação! (Não é necessário levar copo) 
 
Inscrições no site: www.diocesedegoias.org.br  
 
Valor: R$25,00 
 
Informações: João Marcos: 62 9 9375 5783 
            Pe. Wellington: 62 9 8592 7117 
 
11 de setembro: Dia Nacional da Juventude, em Itaguari, encerrando o Fórum da Juventude do 
Cerrado, com caminhada ecológica, celebração eucarística, apresentações culturais e celebração de 
envio. 
Chegada: 8h na Praça Central 
Valor da Inscrição: R$10,00 
 
Levar guarda-chuva ou protetor solar, instrumentos musicais, bandeiras, camisetas, pratos, talheres de 
plástico ou alumínio e muita animação! (Não é necessário levar copo) 
 
Informações: João Marcos: 62 9 9375 5783 
             Pe. Wellington: 62 9 8592 7117 
 

http://www.diocesedegoias.org.br/
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10 e 11 de setembro: Formação de Assessores da Catequese, no CDP,  
Início: sábado, às 8h 
Encerramento: domingo às 12h 
Assunto: Animação Bíblico-Catequética 
Levar: Bíblia, material de anotação, um símbolo do batismo,  
Taxa: R$40,00 
 
17 e 18 de setembro: Encontro de Canto Litúrgico com Ir. Miria Kolling, no CDP,  
Início: sábado, às 8h30 
Encerramento: domingo com o almoço 
Taxa: R$130,00 por pessoa  

Pedimos a gentileza de confirmar participação através dos contatos do CDP: 

Telefone: 62 3371 1206 

E-mail: diocesedegoias2010@gmail.com  
 
25 de setembro: Assembleia dos Vicentinos, na Catedral de Sant’Ana a Assembleia dos Vicentinos, 

das 7h às 13h. 

30 de setembro: Encontro de Secretárias/os, no CDP, às 8h30 
 
 
 
 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 
Ir. Paula (Goiás)   02/09/1959 (religiosa) 

Ir. Liberata (Jussara)  04/09/1983 

Ir.  Mª Rita Siboni (Jussara)   04/09/1983 

Frei José Roberto (Goiás) 04  

Frei Marcos (Goiás) 17  

Cleise (Ceres) 19  

Pe. Severino (Ceres) 26  

Pe. Maurizio Setti (Jussara)   26/09/81 

Ir. Maria Victória (Vicky – Itaberaí)   27/09/97 

Ir. Teresinha (Itapuranga)  28/09/63 

 

mailto:diocesedegoias2010@gmail.com

