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Goiás, agosto de 2017. 

 

“Eis-me aqui para fazer a tua vontade!” 

 

Queridas irmãs 

Queridos irmãos, 

 

 O mês de agosto nos convida a intensificar nossa reflexão e oração sobre a pastoral vocacional. 

O Regional Centro-Oeste escolheu como tema deste ano: “Ano Vocacional Mariano”. 

 

 Sabemos que pelo batismo todos somos chamados a seguir Jesus Cristo e a encarnar os valores 

do Evangelho na nossa vida e na vida da comunidade. Alguns se sentem chamados a constituir uma 

família cristã, experimentando o amor de Deus através da relação conjugal e da criação de filhos. 

Outros(as) querem seguir Jesus pela vivência radical dos conselhos evangélicos de pobreza, 

obediência e castidade (vocação religiosa). Outros ainda pretendem se dedicar totalmente a 

construção do Reino através da vida presbiteral. Para cada um, Deus tem um caminho! Descobrir a 

sua vontade é o que nos pede a Igreja neste mês dedicado às vocações. 

 

 Neste mês teremos também a segunda Coordenação Diocesana de Pastoral onde refletiremos 

sobre as respostas que o povo nos mandou a respeito dos acertos da nossa caminhada diocesana e o 

que precisa melhorar. Certamente a fidelidade ao Evangelho, as orientações do Documento de 

Aparecida e do Papa Francisco, bem como os últimos documentos da CNBB devem orientar nossas 

escolhas para o trabalho de evangelização. Todo este esforço para uma pastoral de conjunto é muito 

importante. Uma Igreja dividida, onde cada um segue suas próprias ideias, não corresponde ao desejo 

de Jesus “para que todos sejam um”, como o Pai e Ele são um. Caminhar juntos e unidos dá mais 

frutos do que viver isolados. Pelo fato de que viemos de lugares e formações diferentes, este caminho 

de unidade não é fácil, mas não devemos nos esquecer que o que nos une é mais forte do que o que 

nos divide: a mesma paixão por Jesus Cristo e a construção do seu Reino. 

 

 Lembro ainda que no último domingo de agosto, teremos nossa mente voltada para as 

vocações presbiterais. As reflexões da missa, bem como a coleta, serão voltadas para a formação dos 

nossos futuros presbíteros. Pedimos ao povo, que tanto deseja padres na sua comunidade, seja 

generoso nas suas ofertas para a manutenção das nossas casas de formação. 

 

 Bom mês vocacional mariano! 

 

 

 

 
Bispo da Diocese de Goiás 
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COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 
AGOSTO/ 2017 - Nº 205 

 

DIA  HORÁRIO COMPROMISSO LOCAL 

 01/08 Ter    Confraternização dos padres Itaberaí 

02 e 03    Estudo com o professor William Itaberaí 

04/08 Sex 9h – 12h 
14h 

19h30 

 Atendimento 
 Reunião com franciscanos 
 Celebração - 10 anos de ministério presbiteral Pe. Celismar  

CDP – Goiás 
Anápolis 
Itaguaru 

05 e 06    Assessoria “Iniciação à Vida Cristã”  S. Luiz de M. Belos 

05/08 Sáb 19h30  Crisma  Mossâmedes 

06/08 Dom 19h30  Missa com envio do Pe. Maurizio Setti a São Gabriel da   Cachoeira 
e acolhida do Pe. José Soares 

Jussara 

07/08 Seg 19h30  Acolhida do Pe. Salvador como pároco Britânia 

08/08 Ter  9h – 16h  Assessoria Diocesana CDP – Goiás 

09/08 Qua 9h – 12h 
13h – 16h 

19h 

 Conselho dos Presbíteros 
 Conselho dos Formadores 
 Missa com os diáconos e confraternização 

CDP – Goiás 
CDP – Goiás 

Goiás 

10/08 Qui 8h30 – 12h 
19h 

 Equipe Diocesana de Economia 
 Visita Pastoral 

CDP – Goiás 
Guaraíta 

11 a 13    Visita Pastoral  Guaraíta 

14/08 Seg   Encontro com as Religiosas (os) Mosteiro – Goiás 

15/08 Ter 8h30 – 12h  Atendimento CDP – Goiás 

16/08 Qua 8h30 – 12h 
19h 

 Atendimento 
 Crisma 

CDP – Goiás 
Nova Glória 

17/08 Qui 8h30 – 12h 
14h30 

 Atendimento 
 Visita ao Seminário Escola do Evangelho 

CDP – Goiás 
Goiânia 

18/08 Sex 8h30 – 12h  Atendimento CDP – Goiás 

19 e 20    COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL CDP – Goiás 

20/08 Dom 6h – 12h 
19h30 

 Romaria dos Catequistas do Regional Centro Oeste 
 Missa  

Trindade 
Fazenda Nova 

21 a 24    Retiro com padres da Diocese de Franca Franca – SP 

25/08 Sex 9h – 12h 
19h 

20h45 

 Reunião das Pastorais Sociais 
 Crisma  
 Palestra para ECC 

Goiânia 
Taquaral 
Itaberaí 

26/08 Sáb 8h – 12h 
19h30 

 Reunião sobre “Festa do Divino” - Catedral 
 Missa – Comunidade Itagaiu 

Goiás 
Britânia 

27/08 Dom 8h 
19h30 

 Missa  
 Missa  

Britânia 
Britânia 

28 a 31    Visita Pastoral  Heitoraí 
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COMUNICADOS IMPORTANTES 

 
 
01 de agosto: Confraternização dos padres, 15h, na chácara da paróquia de Itaberaí.  
Esta confraternização foi marcada para esta data a pedido do Prof. William.  
Contamos com a presença de todos! 
Pedimos para dormirem no local da confraternização! 

 
 
02 e 03 de agosto: Encontro dos padres com Prof. William, na chácara da paróquia de Itaberaí.  
Início: 7h com a oração da manhã na quarta e terminaremos na quinta, às 18h.  
Investimento de R$150,00. 
O professor William insiste para que todos os padres estejam presente do início ao fim e não assumam 
compromissos nas paróquias na quarta-feira e nem na quinta-feira. 
Ele pede também que os padres da mesma região se reúnam antes deste encontro para ler e comentar 
o relatório que ele mandou a cada um. 

 
04 de agosto: Missa em Itaguaru – 10 anos de ministério presbiteral do Pe. Celismar. Todos são 
convidados! 

 
06 de agosto: Missa em Jussara – Envio do padre Marizio Setti a Prelazia de São Gabriel da Cachoeira 
(AM). Ele é enviado em nome da Diocese de Goiás para ajudar na evangelização desta prelazia por 3 
anos. Agradecemos ao Pe. Maurizio por esta disponibilidade! 
 
 08 de agosto: Assessoria Diocesana, de 8h30 às 16h, no CDP. 

 
 09 de agosto: Conselho dos Presbíteros, de 9h às 12h, no CDP. 
  Conselho dos Formadores, de 13h às 16h. 
 
 09 de agosto: Missa com diáconos e seus familiares, às 19h, na igreja São Francisco – Goiás. O dia 1º 
de agosto é a festa de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Depois da missa haverá confraternização! 
 
 10 de agosto: Equipe Diocesana de Economia, de 8h30 às 12h, no CDP. 

 
 10 a 13 de agosto: Visita Pastoral, em Guaraíta. 
 
 13 a 19 de agosto: Semana Nacional da Família, em todas as paróquias, com o tema:  “Família, uma 
luz para a vida em sociedade”. Para adquirir o material, entrar em contato com o Pe. Vilmar, na paróquia 
de Uruana ou pelo nº. 62 98516 6778 e 62 99907 1511. 
A temática de reflexão do material, a partir do tema “Família, uma luz para a vida em sociedade” está 

em sintonia com o impulso da Igreja no Brasil para que seja percebida a importância das ações dos 

cristãos leigos e leigas na sociedade. 

 

 14 de agosto: Encontro da CRB – Núcleo Diocese de Goiás, com Dom Eugênio, no Mosteiro, de 8h30 
às 16h00. 
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 19 e 20 de agosto: COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL, no CDP. 
Início: sábado, às 8h 
Término: domingo com o almoço 
Nesta Coordenação avaliaremos os resultados das pesquisas feitas nas paróquias e nas regiões sobre o 
que o povo acha da caminhada da diocese de Goiás e o que precisa ser melhorado. 
Contribuição: R$120,00 por pessoa. 

  
20 de agosto: Romaria dos Catequistas do Regional Centro-Oeste, em Trindade. 
 
26 e 27 de agosto: RCC – Encontro Diocesano de Formação - Ministérios, (mais informações com 
Rose-Anne, e-mail: itarose@gmail.com) 
 
 27 de agosto: Oração e coleta especial para os seminários da diocese em todas as missas. Pedimos 
a generosidade dos fiéis! 
 
 28 a 31 de agosto: Encontro dos Presbíteros do Regional Centro-Oeste, em Luziânia. Todos os 
padres são convidados! 
 
 28 a 31 de agosto: Visita Pastoral em Heitoraí. 

 
 02 de setembro: Dia Nacional da Juventude, de 8h às 12h, em Itapuranga. 
 
 02 de setembro: 16ª Romaria da Terra, das Águas e da Semente, às 14h em Itapuranga. 

 
Tema: Organização Popular e a Luta por Direitos 
“Memória, Rebeldia e Esperança” 

 

Vi, ouvi, conheço, desci, por isso vai! (Ex 3, 7-10) 

 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 
Diác. José Waldir (Uruana)  02/08/2003 

Pe. Wellington (Itaguari) 03  

Frei Domingos (Goiás) 04  

Ir. Mirta (Jussara) 04  

 Pe. Celismar (Itaguaru)  04/08/2007 
Eloênia (Ceres) 12  

Ir. Carmen Maria (Itaberaí)  14/08/68 

Pe. Leopoldo (Carmo R. Verde) 16  
Ir. Ângela (Ceres)   16/08/1964 

Pe. Ricardo (Taquaral) 20  
Pe. Paulo (Goiás) 27  

Pe. João Batista (São Patrício)  29/08/1997 

 

 


