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Queridos (as) irmãos e irmãs na fé, 

Paz! 

Neste ano teremos a grande oportunidade de apro-
fundar, meditar e orar sobre o Evangelho de João. 
Ele é certamente o evangelista que mais refletia 
sobre a vida e a missão de Jesus. O Discípulo 
Amado organizou o seu Evangelho em volta de 
sete sinais: As bodas de Caná (Jo 2,1-12), a cura 
do filho de um funcionário real (Jo4,46-54), a cura 
de um enfermo na piscina de Betesda (Jo 5,1-9), a 
multiplicação dos pães (Jo 6,1-15), a caminhada 
sobre as águas (Jo 6,16-21), a cura do cego de 
nascença (Jo 6,1-41) e a ressurreição de Lázaro 
(Jo 11,1-47). Além disso, João estrutura seu texto 
em torno das grandes festas judaicas: a Festa da 
Páscoa (Jo 2,13-22); Jo 6,1-15; Jo 13,1-20), a Fes-
ta das Primeiras Colheitas (Jo 5,1-18), a Festa das 
Tendas (Jo 7,1-30) e a Festa de Dedicação (Jo 
10,22-42). 

Nós acreditamos que a Bíblia é Palavra de Deus. 
Meditando-a é o próprio Deus que quer se comuni-
car conosco, dar vida em plenitude a todos nós. 

O sínodo sobre a Nova Evangelização (2012) apre-
senta o encontro de Jesus com a Samaritana (Jo 
4,4-42) como modelo de encontro com as pessoas: 
acolhida, valorização e fidelidade. “Quem bebe 
desta água sempre terá sede, mas quem beber da 
água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, por-
que ela jorrará nele como uma fonte de água vi-
va” (Jo 4, 13-14). 

Teremos neste mês, no início da quaresma, a pos-
sibilidade de refletir e rezar este Evangelho, com a 
ajuda de um dos melhores conhecedores deste 
livro. Trata-se de uma grande oportunidade de po-
der melhorar nossa atuação pastoral. 

O Papa Francisco na “Evangelii Gaudium” insiste 
sobre a importância de bem preparar as nossas 
homilias. Para muitos cristãos é quase a única pos-
sibilidade de aprofundar a sua fé. Disse o papa: 
“Atrevo-me a pedir que todas as semanas, o páro-
co dedique um tempo pessoal e comunitário sufici-
entemente longo à preparação da homilia, mesmo 
que se tenha de dar menos tempo a outras tarefas 
também importantes” (n. 145). 

Estas palavras do papa já são suficientes para mo-
tivar um aprofundamento da Palavra de Deus. O 
povo merece e espera isso de nós! 

No início do mês de fevereiro, teremos também 
dois encontros com o Pe. Luís Mosconi, um para 
os/as leigos/as e outro para os agentes de pasto-
ral. Toda a Igreja de Goiás precisa entrar em Mis-
são Permanente. 

Após este mês de janeiro, onde vários estiveram 
de férias, desejamos a todos muita saúde e um 
bom trabalho pastoral, principalmente para aqueles 
que iniciam uma nova missão! 

 

Dom Eugênio Rixen 
Bispo da Diocese de Goiás 

  Neste ano, são comemorados os 50 anos do en-

cerramento do Concílio Vaticano II, um dos eventos mais 

marcantes da Igreja no século XX. A reunião episcopal foi 

realizada de outubro de 1962 a outubro de 1965. No Bra-

sil, eventos para celebrar o cinqüentenário vêm sendo 

realizados no último triênio. Para 2015, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe uma refle-

xão mais ampla sobre o Concílio, por meio da Campanha 

da Fraternidade (CF), que será aberta oficialmente, em 

âmbito nacional, na Quarta-Feira de Cinzas, 18 de feve-

reiro, às 10h45, com transmissão ao vivo pelas emissoras 

católicas de rádio e televisão.  O tema “Fraternidade: Igre-

ja e sociedade” e o lema “Eu vim para servir” abordam a 

relação entre a Igreja e a sociedade à luz da fé cristã e 

dos documentos do Concílio Vaticano II.  

 De acordo com o bispo auxiliar de Brasília e secretário 

geral da CNBB, o tema é bastante aberto e provoca uma 

“debate sobre a participação e atuação dos cristãos na 

vida social”. 

 O objetivo almejado pela CF 2015 é aprofundar, a 

partir do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a 

Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II, como serviço ao povo brasileiro, para a edifi-

cação do Reino de Deus. 

 A Campanha também quer fazer memória ao caminho 

percorrido pela Igreja com a sociedade, para identificar e 

compreender os principais desafios da atualidade; apre-

sentar os valores espirituais do Reino de Deus e da Dou-

trina Social da Igreja; apontar as questões desafiadoras 

na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros 

e indicadores para a ação pastoral; aprofundar a compre-

ensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, 

da cultura da paz, do espírito e do diálogo inter-religioso e 

intercultural, para superar as relações desumanas e vio-

lentas.  

 Além disso, a Campanha propõe ainda buscar novos 

métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de 

levar a Boa Nova a cada pessoa, cada família; atuar pro-

feticamente, com base na evangélica opção preferencial 

pelos pobres, para um desenvolvimento integral da pes-

soa e a construção de uma sociedade justa e solidária. 

 

Documentos que inspiraram a CF 

 A CF 2015 parte de dois pressupostos fundamentais 

para a vida cristã, também centrais no Concílio Vaticano 

II: a auto- compreensão da própria Igreja; e as implica-

ções da fé cristã para o convívio social e para a presença 

da Igreja no mundo. O papa Paulo VI havia expressado 

isso em duas perguntas feitas na abertura da segunda 

sessão do Concílio: Igreja, que dizes de ti mesma? Igreja, 

dizei qual é a tua missão? 

 A proposta desta edição é baseada nas reflexões su-

geridas pela Constituição Dogmática Lumen Gentium e na 

Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que tratam da 

missão da Igreja no mundo. 

 Conforme Dom Leonardo, os presidentes das comis-

sões pastorais da CNBB acharam muito importante ter 

uma campanha que abordasse esses dois documentos 

para estabelecer, portanto, uma reflexão entre a socieda-

de e a Igreja. “Essa Campanha procura lembrar que a 

Igreja está a serviço das pessoas, ela não quer privilégios. 

Até porque a Igreja é mais do que uma estrutura, ela é 

cada cristão, cada batizado, que está inserido na socieda-

de por meio do trabalho, das instituições e diversas 

ações. Queremos refletir essa presença da Igreja na soci-

edade”, destaca o bispo. 

 O documento conciliar Lumen Gentium (A luz dos povos) 

revela a auto- compreensão da Igreja, formada por todos os 

que aderem a Cristo pela fé no Evangelho e pelo batismo. 

Assim, mais do que uma instituição juridicamente estrutura-

da, a Igreja é um imenso “povo de Deus”, presente entre os 

povos e nações de todo o mundo, não se sobrepondo, mas 

inserindo-se neles.  

 A partir dessa visão, a Igreja passa a superar uma das 

grandes questões assumidas pelo Concílio, a visão dicotô-

mica Igreja-mundo. Isto se desdobra no esforço da Igreja 

para abrir-se ao diálogo com o mundo; de estabelecer uma 

relação com as realidades humanas; acolher o novo e o 

bem; partilhar as próprias convicções; contribuindo para o 

bem comum e colocando-se a serviço do mundo.  

 

  

 

 Essa nova postura é expressa na Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes (A alegria e a esperança), aprovada e 

promulgada em 1965, por Paulo VI, às vésperas do encerra-

mento do Concílio. Neste texto aparece a visão cristã sobre 

o mundo e o homem, sua dignidade, existência e vocação, e 

ainda reflete sobre a comunidade humana e as relações 

sociais, o sentido do trabalho e da cultura e sobre a partici-

pação da Igreja enquanto povo de Deus inserido na socie-

dade, na promoção do bem de toda a comunidade humana. 

 Em seus pronunciamentos, o papa Francisco recorda 

sobre a importância da Igreja estar a serviço de seu povo. 

Fala de uma Igreja em saída, comunidade samaritana, e 

afirma que a Igreja não pode se omitir, nem abster de dar 

sua contribuição para a reta ordem ética, social, econômica 

e política da sociedade. 

 A Campanha da Fraternidade retoma então essas refle-

xões do Concílio, para propô-las novamente, no contexto 

brasileiro, durante o ano de 2015, especialmente no período 

quaresmal de preparação para a Páscoa.         Fonte: CNBB 

 

 

 

 

A IGREJA ESTÁ A SERVIÇO DAS PESSOAS 

O objetivo almejado pela CF 
2015 é aprofundar, a partir do 
Evangelho, o diálogo e a colabo-
ração entre a Igreja e a socieda-
de, propostos pelo Concílio Ecu-
mênico Vaticano II, como serviço 
ao povo brasileiro, para a edifi-
cação do Reino de Deus. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015 
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Dom  Leonardo Steiner, Secretário Geral da CNBB 

“PARA QUE TODOS TENHAM VIDA!”.                            

PALAVRA DO BISPO 



Assessoria Diocesana realiza 
primeira reunião do ano 

 

 Aconteceu, no dia 3 de fevereiro, terça-feira, no 

Centro Diocesano de Pastoral, na cidade de Goiás, 

a primeira reunião da Assessoria Diocesana 2015 

com a presença do senhor Bispo Diocesano, dos 

coordenadores regionais, das comissões e da as-

sessora Carmem Lúcia Teixeira. 

 A reunião teve como ponto central a ação evan-

gelizadora da Igreja de Goiás. De acordo com o 

Plano de Pastoral da Diocese, aprovado no ano de 

2011, na Assembleia Diocesana, em 2015 o foco 

central é “a dimensão sócio transformadora da 

igreja de Goiás”. O tema vai de encontro a propos-

ta da Campanha da Fraternidade 2015 que discute 

a Igreja e a Sociedade. 

 Dentre outros assuntos discutiu-se também a 

metodologia das coordenações diocesanas que 

acontecem em 2015, com a preocupação de ser 

um espaço de estudo e de encaminhamento do 

Plano de Pastoral. 

 Outro ponto de destaque na reunião foi o Plano 

de Formação Diocesano que será pensado em 

2015. O plano terá como metodologia o envolvi-

mento das bases diocesanas: comunidades, pasto-

rais, movimentos e outros com propósito de fazer 

um amplo levantamento dos instrumentos de for-

mação existentes nas paróquias. 

 A partir do levantamento se pensará um plano 

de formação integral para toda a Diocese de Goiás 

a partir de 2016. 

 Durante os dias 05 a 13 de janeiro, na cidade de Goiás 

(GO), estiveram reunidas a 9ª turma do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Pedagogia Catequética da Pon-

tifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). O curso 

tem a parceria com a Pastoral da Educação Regional Serra 

Dourada da Diocese de Goiás. 

 O curso reúne catequistas, padres, religiosos, semina-

ristas, cristãos católicos de quase todo o Brasil, favorecen-

do assim uma troca de experiências e contribuindo para o 

amadurecimento da reflexão acadêmica na ótica da dimen-

são bíblico-catequética.  

 Para o bispo de Goiás, Dom Eugênio Rixen, além da 

força de vontade, a formação é um pré-requisito para o 

bom preparo de catequistas e coordenadores. “Com tantos 

catequistas interessados, e respondendo ao chamado, 

percebe-se que não basta, evidentemente, boa vontade 

para ser catequista. É preciso, além de carisma pessoal, 

preparo e atualização constante”. 

 As disciplinas do curso são ministradas a partir de uma 

visão catequética, acentuando as conquistas e desafios 

deste âmbito, por especialistas em Teologia Bíblica, Teolo-

gia Pastoral, Teologia Sistemática, Psicopedagogia e so-

bretudo Catequética. Percebe-se um esforço dos professo-

ACONTECEU NA DIOCESE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA CATEQUÉTICA 

Participantes da Pós-Graduação em Pedagogia Catequética 

DIOCESE DE GOIÁS REALIZA CURSO EM PÓS-GRADUAÇÃO BÍBLICA 

  

 No sábado,31 de janeiro de 2015, às 19h, Dom Eugê-

nio Rixen realizou a ordenação diaconal do seminarista 

Denis Divino da Silva. A celebração aconteceu na Paróquia 

Nossa Senhora d'Abadia, localizada na cidade de Fazenda 

Nova- GO. 

 O seminarista Denis Divino da Silva foi ordena-

do diácono pela imposição das mãos e prece consecratória 

do bispo diocesano, Dom Eugênio Rixen. "A ordenação 

diaconal, já no início do ano, é um precioso dom de 

Deus para a Diocese de Goiás", afirma Dom Eugênio 

Rixen.  

 O Diácono Denis Divino assumiu a Paróquia Santa Rita 

na cidade de Goiás no dia 08 de fevereiro de 2015. Essa é 

sua primeira missão até a ordenação presbiteral. 

Diaconato 

 De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o 

diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem, os 

candidatos desse grau se dedicam ao serviço da Igreja, 

auxiliam os padres nas Santas Missas e tem por função 

dentro da mesma a proclamação do Evangelho e o pre-

paro do altar.  

 Na Igreja Católica, há dois tipos de diaconato: transi-

tório, em que os ordenados após alguns meses nesse 

ministério passam para o segundo grau da ordem, o sa-

cerdócio; e o permanente, que é destinado aos homens 

casados. No entanto, as funções são as mesmas para as 

duas formas de diaconato. 

SEMINARISTA DENIS DIVINO RECEBE O GRAU DE DIÁCONATO 

 A Diocese de Goiás realizou, no dia de 6 de feverei-

ro, Encontro Diocesano voltado as Santas Missões Po-

pulares, assessorado pelo Padre Luis Mosconi e, te-

ve como público os Padres, Religiosos e Religiosas. 

 Já no sábado e domingo, dias 7 e 8 de fevereiro, 

continuou o aprofundamento sobre as Santas Missões 

Populares para os leigos e leigas com a participação 

dos animadores de comunidades de Goiás e de pessoas 

de outras cidades da Diocese. 

 O encontro faz parte da programação das Paróquias 

Santa Rita e Santana, ambas da Cidade de Goiás que 

irão realizar no mês de julho as Santas Missões em Goi-

ás e aconteceu no Centro Diocesano de Pastoral  

 Na dimensão missionária,  o Plano Diocesano de 

Pastoral destaca a importância de sermos uma Igreja 

em Saída. Portanto, propõe, atividades dessa natureza 

que despertam em nós e nas nossas comunidades o 

ardor missionário.  

 Destaca ainda, a importância de fortalecermos as 

visitas nas casas, com atenção às pessoas que vivem 

sozinhas, aos enfermos, às famílias enlutadas e a incen-

tivar a realização de missões populares locais – setores, 

comunidades. 

SANTAS MISSÕES POPULARES 

Participantes do Curso em Pós-Graduação Bíblica 

Diocese de Goiás 

 

Rua: Dr. Joaquim Rodrigues s/n 

CEP: 76.600-000 - Cidade de Goiás 

Telefone: (62) 3371-1206  - Fax (62) 3371-2380 

www.diocesedegoias.org.br 
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res em ressaltar a dimensão catequética em cada disci-

plina. 

 Uma das exigências acadêmicas é o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) ou um artigo científico.  A 

cada dois anos, no mês de janeiro, acontecem as apre-

sentações das monografias das turmas que terminam o 

curso. São textos que visam beneficiar a produção de 

reflexão catequética para o Brasil. Das apresentações, 

conforme anunciado pela banca examinadora, as pesqui-

sas foram de grande importância e contribuição para o 

acadêmico bem como para a dimensão bíblico-

catequética da Igreja no Brasil. 

 A Diocese de Goiás, numa parceria com a Comissão 

Episcopal para a  Animação Bíblico - Catequética da CNBB 

e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, realizou no 

período de 19 a 27 de janeiro de 2015, a 2ª Turma do Cur-

so de Pós-Graduação em Pedagogia Bíblica: Animação 

Bíblica da Pastoral , modelo Especialização, Lato Sensu, 

que contou com a participação de mais de 40 pessoas 

de vários Regionais do Brasil. 

 O curso reúne catequistas, padres, religiosos, semi-

naristas, leigos e leigas, favorecendo assim uma troca de 

experiências e contribuindo para o enriquecimento e a 

reflexão bíblica-pastoral.  

 Dentre os objetivos do curso destaca-se a necessida-

de de capacitar pessoas para a Animação Bíblica com 

uma formação teológica e cientifica. E ainda, possibilitar 

o dialogo ecumênico, inter-religioso e intercultural. 

 Com duração de dois anos (380 horas), sendo nove 

dias de aulas presenciais em janeiro e julho, no Centro 

Diocesano de Pastoral Luís Ório, na Cidade de Goiás 

(GO), o curso possui um corpo docente composto por 

Mestres e Doutores entre religiosos e leigos. 

Ordenação Diaconal de Denis Divino da Silva 

Acolhida do Diácono Denis Divino em Goiás 



ACONTECEU NA DIOCESE 

ESTUDO SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2015  

 O  administrador paroquial da Paróquia Divino Pai 

Eterno – São Patrício (GO), Pe. João Batista, reuniu-se 

com lideranças das comunidades, de pastorais e leigos 

para estudo da Campanha da Fraternidade 2015, cujo 

tema é “Igreja e Sociedade”. Aproximadamente 

30 pessoas de varias comunidades da paró-

quia  participaram da formação realizada no Salão Paro-

quial, no domingo (8/02). 

 O encontrou contou com assessoria do Coordenador 

Diocesano da Comissão Sócio Transformadora, Edivanio 

Antonio, que resgatou a história da Campanha da Frater-

nidade, os objetivos, temas e lemas. Ele destacou, ainda, 

os frutos da Campanha, como a criação das Pastorais 

Sociais, Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde e Pasto-

ral Carcerária, dentre outras. 

 “Este ano a campanha chama a atenção para intensi-

ficar ações, motivando e reanimando as Pastorais Soci-

ais. Nesse sentido vai de encontro também com a pro-

posta do Plano Diocesano de Pastoral que tem como 

recorte: transformar a realidade a partir da vivência de 

uma Igreja-Profética". Outro aspecto é o que propõe 

o papa Francisco "- uma Igreja em constante missão, ou 

seja, em saída, ao encontro dos mais necessitados. O 

 A Bíblia, desde sempre, faz parte da caminhada do 

povo de Deus. “É nela que penduramos todo o nosso 

trabalho”, conforme nos ensina frei Carlos Mesters. A 

partir do Concílio Vaticano II, marco fundamental para o 

florescimento de uma Pastoral Bíblica da Igreja no Brasil, 

a Bíblia foi conquistando espaço e recuperando sua con-

dição de valor fundamental na vida e na missão da Igreja. 

 No Brasil, o desejo de conhecimento e de vivência da 

Palavra fez surgir, com muito sucesso, a prática da leitura 

e reflexão da Bíblia nas famílias, nos quarteirões, nos 

círculos bíblicos, em grupos de reflexão, grupos de rua. 

 O Mês da Bíblia, criado em 1971 e celebrado em se-

tembro com a finalidade de instruir os fiéis sobre a Pala-

vra de Deus e a difusão da Bíblia, também foi fundamen-

tal para aproximá-la do povo de Deus. Propondo um livro 

– ou parte dele – para ser estudado e refletido a cada 

ESTUDO SOBRE O EVANGELHO DE SÃO JOÃO 

 A arquidiocese de Manaus recebeu do dia 18 a 25 de 

janeiro o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude 

(ENPJ).  

 No domingo, dia 18, aconteceu a missa de abertura do 

evento presidida pelo Arcebispo de Manaus Dom Sergio 

Eduardo Castriani, e concelebrada pelo Bispo auxiliar de 

Campo Grande e presidente da Comissão Episcopal Pasto-

ral para a Juventude da CNBB, Dom Eduardo Pinheiro da 

Silva, além de outros bispos da região e diversos padres. 

Estavam presentes cerca de quatro mil pessoas. 

 O encontro teve como tema “No Encontro das águas, 

partilhamos a vida, o pão e a utopia!” e a iluminação bíblica 

recorda o evangelho do último domingo “Mestre, onde mo-

ras? Vinde e vede!” (Jo 1,38b-39a). Em sua homilia, Dom 

Eduardo Pinheiro ressaltou a missão e vocação da juventu-

de na defesa e anúncio da vida. “O apelo de Jesus aos dis-

cípulos de seguimento é o mesmo que se faz à PJ hoje”, 

resumiu. 
 

Diocese de Goiás  

 João Marcos, João Denes, Nariel Arruda e Pe. Weling-

ton Pain delegados da PJ da Diocese de Goiás participaram 

do 11º ENPJ, em Manaus. Para eles, o Encontro Nacional é 

um momento privilegiado e importante para a caminhada da 

Pastoral da Juventude Nacional como Diocesana, pois, o 

encontro proporciona momentos de partilha, celebração, 

reflexão e convivência com jovens de outras regiões brasi-

leiras. 

PJ DA DIOCESE DE GOIÁS NO 11º ENPJ 

 A Pastoral da Juventude da Região São Patrício, reali-

zou nos dias 14 a 16 de fevereiro mais um retiro. O evento 

aconteceu na Zona Rural, na cidade de Ceres e foi condu-

zido pelos Coordenadores Municipais e regionais da PJ e 

assessorado por diversas lideranças jovens da Diocese de 

Goiás.  

 O retiro foi uma experiência de deserto, silêncio e con-

templação. Longe do barulho, das torrentes de informação 

e da rotina agitada da sociedade, os jovens tiveram a 

oportunidade de visitar a si mesmos, se conhecer melhor, 

refletir sobre os desafios que os enfrentam na sociedade 

atual e além, de proporcionar momentos de convivência 

fraterna. 

 Assim como a PJ,  outros organismos juvenis da dioce-

se realizaram também nestes dias  retiros espirituais.  

  

JOVENS DA PJ REALIZAM RETIRO 
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Concílio Vaticano II, completa 50 anos, e a campanha 

também está em sintonia com esta grande renovação da 

Igreja”, destacou Edivanio Antonio. 

 A Campanha da Fraternidade será lançada oficial-

mente na Quarta-Feira de Cinzas, 18, pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), quando tem início 

o período da Quaresma. 

 

“ O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a vida em regaste de muitos”.  (Mc 10,45) 

Pe. João Batista com lideranças da paróquia  

PASTORAL DA JUVENTUDE 

Pe. Wellington Pain, João Denes, Nariel e João Marcos  

Jovens da Pastoral da Juventude Região São Patrício 

ano, o Mês da Bíblia tem contribuído eficazmente para o 

crescimento da animação bíblica de toda pastoral. 

 Em continuidade a esta história, a Comissão Episco-

pal Pastoral Bíblico-catequética da CNBB definiu que, no 

Mês da Bíblia de 2015, será estudado o Evangelhos de 

João. 

 

 Diocese de Goiás 

 “Neste ano teremos a oportunidade de aprofundar, 

meditar e orar sobre o Evangelho de João. Ele é certa-

mente o evangelista que mais refletia sobre a vida e a 

missão de Jesus”.  Diz Dom Eugênio. 

 Nessa perspectiva e de acordo com o Plano Diocesa-

no de Pastoral, a Diocese de Goiás irá promover dois 

momentos de estudo sobre o Evangelho de João. O pri-

meiro momento será destinado a todos os leigos e,  prin-

cipalmente para CEBs, Catequistas, Pastoral da Família, 

ECC, RCC, Vicentinos, Pastorais Sociais, e acontecerá 

no Centro Diocesano de Pastoral,  na  Cidade de Goiás, 

(GO), nos dias 20 a 22 de fevereiro.  

 Já o segundo momento será para os agentes de pas-

torais, religiosos e religiosas e leigos liberados. Este 

acontecerá no Mosteiro da Anunciação, na cidade de 

Goiás, (GO), do dia 23 a 26 de fevereiro, começando no 

dia 23, com uma reflexão sobre a Campanha da Fraterni-

dade 2015. 

 Os dois momentos de estudo serão assessorados 

pelo Pe. Francisco Rubeaux, OMI,  especialista em Bíblia 

e Provincial dos Missionários Oblatos de Maria Imacula-

da. 

 “Teremos, no início da quaresma, a possibilidade de 

refletir e rezar este Evangelho, com a ajuda de um dos 

melhores conhecedores deste livro. Trata-se de uma 

grande oportunidade de poder melhorar nossa atuação 

pastoral “ destaca dom Eugênio Rixem , bispo de Goiás. 

 É importante também, que as paróquias e regiões 

pastorais proporcionem momentos de estudo  e aprofun-

damento do Evangelho de João ao longo do ano, desper-

tando nas comunidades a prática da Leitura Orante da 

Palavra de Deus. 

 

“Permanecei no meu amor  para produzir muitos frutos”. 

Jo 15, 9-16 


