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Goiás, julho de 2017. 

 

Amai-vos uns aos outros! 

 

Queridas irmãs 

Queridos irmãos, 

 

 Durante este mês de julho gosto de lembrar o dia da minha ordenação presbiteral no dia 26 de junho 

de 1970 e de meu aniversário natalício no dia 03 de julho de 1944. Já se trata de uma longa caminhada feita 

de alegria e tristezas, de esperança e de sofrimento. 

 Nestes dias gosto de lembrar as leituras que escolhi para a minha primeira missa no dia 27 de junho 

de 1970. Estas leituras constituem uma espécie de programa de vida: 1 Jo 4,11-15 e Lucas 4,16-21. 

 A primeira leitura foi tirada da 1ª Carta de São João: “Se Deus nos amou assim, também nós devemos 

nos amar uns aos outros” (4, 11), e ainda: “Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós” (4,12). 

Amar a Deus é fonte de amor para o próximo. O que favorece a descoberta deste amo de Deus é visitar uma 

pessoa doente e sofrida, é praticar um gesto de partilha, é ainda contemplar a beleza da natureza. Saber criar 

verdadeiros laços de amizade, valorizar o outro, fugir das invejas, da prepotência, tudo isso nos ajuda a 

compreender o amor que Deus tem para conosco. 

Este reconhecimento do amor de Deus precisa se traduzir em gestos concretos. O Evangelho de minha 

primeira missa lembra todo um programa de vida (Lc 4,16-21). Jesus, retomando uma passagem do profeta 

Isaías disse: “Eu vim anunciar uma boa notícia aos pobres”.  

Somos chamados a ser uma boa notícia para os pobres, os excluídos, uma mensagem de esperança 

para aqueles que vivem à margem da sociedade. Nossa diocese expressa isso através de várias obras: Lar São 

Vicente, Lar São José, Hospital Pio X, Chácara de Recuperação Paraíso, Chácara Bom Pastor, Chácara Espaço 

Vida e também através das pastorais como a Pastoral da Terra (CPT), a Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária 

e tantas outras atividades que a diocese promove em prol da vida. 

 Nossa missão é: “libertar os cativos”. Tantas pessoas dominadas pelos vícios da droga, do dinheiro, do 

sexo e do poder precisam descobrir os verdadeiros valores da vida que liberam. Mais do que nunca precisamos 

abrir os olhos daqueles que o egoísmo deixou cego. A nossa tarefa de missionários de Jesus Cristo é denunciar 

as injustiças e anunciar os valores do Reino. 

 Para “anunciar um ano favorável por parte do Senhor”, somos chamados a exercer o ministério da 

bondade. Vejam como eles se amam, se dizia dos primeiros cristãos. Precisamos ainda nos abrir ao diálogo 

verdadeiro para superar visões egocêntricas. O diferente em lugar de ser uma ameaça, pode também ser uma 

riqueza. Não devemos ter medo do novo e transformar a saudade do passado em esperança para o futuro. 

“Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos nos amar uns aos outros. Nisto todos reconhecerão 

que vocês são meus discípulos. 

 

 

Bispo da Diocese de Goiás 
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COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 

 
JULHO/ 2017 - Nº 204 

 

DIA 
 

HORÁRIO COMPROMISSO 
 

LOCAL 

 01/07 Sáb 08h - 12h  Atendimento CDP - Goiás 

02/07 Dom 08h 
19h 

 Missa – Romaria do Divino Pai Eterno 
 Missa – Catedral 

Trindade 
Goiás 

03 a 06    Retiro na Diocese de Governador Valadares Belo Horizonte 

07/07 Sex 19h  Missa – Festa do padroeiro Uruana 

08/07 Sáb   Passeio com o grupo “Fé e Luz” Barra do Garças 

09/07 Dom 09h 
19h 

 Ordenação Presbiteral do diác. Rafael Gonçalves 
 Missa – Festa da padroeira 

Itaberaí 
Carmo R. Verde 

10 a 15    Retiro com religiosas Mosteiro 

16/07 Dom   Ordenação Episcopal Pe. Ricci Bauru – SP 

17/07 Seg 19h  Missa – Catedral – Novena de Sant’Ana Goiás 

18/07 Ter 08h – 12h 
18h 

19h30 

 Atendimento 
 Reunião da Chácara Paraíso 
 Missa – Vila União 

CDP – Goiás 
CDP – Goiás 

Goiás 

19/07 Qua 08h – 12h 
18h 

 Encontro Vocacional – Chácara do Bispo 
 Missa – Chácara do Bispo 

Goiás 
Goiás 

20/07 Qui 08h – 12h 
19h 

 Atendimento 
 Missa – Catedral (novena de Sant’Ana) 

CDP – Goiás 
Goiás 

21/07 Sex 08h – 12h  Atendimento CDP – Goiás 

22 a 30    Encontro dos Catequistas das Américas Boston – EUA 

31/07 Seg   Descanso  

 

COMUNICADOS IMPORTANTES 

 
3 a 11 de julho: Pós-Graduação em Pedagogia Catequética – 2º módulo – XI Turma, no CDP-Goiás. 

 

09 de julho: Ordenação Presbiteral do diácono Rafael Teixeira Gonçalves, em Itaberaí, às 09h. 
 Rafael nasceu em Brasília no dia 12 de dezembro de 1988, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, filho de 
Vando Gonçalves Justino e Iolanda Teixeira Fonseca. Rafael é o caçula de três irmãos, Wemerson e Tatiane. 
Aos dez anos de idade, ele foi morar em Heitoraí, na zona rural, onde conheceu o jeito de ser da Igreja de 
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Goiás. Foi particularmente tocado pelas Santas Missões Populares (SMP) que aconteceram naquela paróquia. 
Os momentos de vida em comunidade o encantaram e depois de um tempo, sentiu-se chamado por Deus. 
Participou então de um encontro vocacional. No ano de 2008 entrou para o seminário “Escola do Evangelho” 
da Diocese de Goiás. Cursou filosofia no instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG) em Goiânia. 
Concluiu este curso em 2011. Depois fez um ano de experiência pastoral e missionária na prelazia de São 
Félix do Araguaia, em Ribeirão Cascalheira, terra vermelha que muito o marcou e o fortificou a pronunciar o 
seu “sim”. No ano seguinte retornou ao seminário para cursar teologia no Instituto Santa Cruz em Goiânia. 
Concluindo este curso, foi enviado para uma experiência pastoral em Sanclerlândia e Mossâmedes, buscando 
viver as exigências do Reino de Deus. No dia 03 de dezembro de 2016 foi ordenado diácono na paróquia de 
Sanclerlândia. No dia 09 de julho de 2017 será ordenado presbítero na igreja São Sebastião em Itaberaí, às 
09h00. O seu lema de ordenação é: “E seguiu Jesus pelo caminho” (Mc 10,52). Todos são convidados a 
participar desta celebração! 

 
 
10 a 15 de julho: Retiro com Religiosas, no Mosteiro da Anunciação em Goiás.  
Início: segunda-feira, às 12h e fim no sábado com o almoço 
Pregador: Dom Eugênio Rixen 
Tema: A experiência do amor de Deus 
Mais informações com Fernando 62 3371 1206  
 
18 a 20 de julho: Encontro Vocacional, para jovens, na Chácara do Bispo. Maiores informações: Pe. Denis  
(62) 99322-0546 
 

ATENÇÃO 
 

Até 15 de julho, todas as paróquias precisam entregar as respostas das perguntas feitas às pastorais, 
movimentos, serviços e CEBs a respeito da nossa caminhada em vista da preparação da Assembleia 
Diocesana. Também é necessário mandar as respostas individuais. Todo este material deve ser mandado ao 
coordenador regional. 

 

Os padres de uma mesma região precisam se reunir durante este mês de julho para discutir sobre o relatório 
do professor William a respeito da vida dos presbíteros. 

 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 
Ir. Ângela (Ceres) 01  

Ir. Irene (Itapuranga)  01/07/1966 
Dom Eugênio 03  

Pe. Eduardo (SP) 03  

Ir. Maria Victória (Itaberaí) 04  
Ir. Aparecida Maria (Ceres)  04/07/1996 

Ir. Mari Angeles (Itaberaí) 18  

Pe. Marcos (Nova Glória)  19/07/1980 

Ir. Pacha (Itaberaí)  21/07/1979 

 


