
Diocese de Goiás 

CAMINHADA 
“Caríssimo Dom Tomás, nosso irmão , ami-

go, patriarca. Você partiu para entrar na pá-

tria definitiva. Deixou imensas saudades, 

incontáveis lembranças, agradáveis recor-

dações. Choramos a sua morte, mas ao 

mesmo tempo somos tão gratos a  Deus 

por ternos  concedido sua presença frater-

na e solidaria durante todo este tempo”.  

Você dizia: “Direitos Humanos não se pede 

de joelhos, exige-se de pé!” 

Dia Nacional da Juventude  

No dia 19 de outubro, a 

Diocese de Goiás, comemo-

rou o Dia Nacional da Ju-

ventude (DNJ), com o tema 

"Feitos para sermos livres, 

não escravos". O evento 

aconteceu na Paróquia 

Nossa Senhora da Abadia, 

na cidade de Sanclerlândia 

e contou com participação 

de vários segmentos juvenis 

presentes em nossa Dioce-

se. 

Dia Nacional da Juventude 2014  

PALAVRA DO BISPO 
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“Se a juventude viesse a faltar,  

o rosto de Deus iria mudar” 

 

O domingo 19 de outubro amanheceu na cidade de 

Sanclerlândia com muitas cores e sorrisos de “boa 

chegada”, com mais de 500 jovens de todos os can-

tos da Diocese de Goiás chegando para celebrar o 

Dia Nacional da Juventude (DNJ), este ano com o 

tema “Juventude e Tráfico Humano” e o lema “Feitos 

para sermos livres, não escravos”. 

 

Logo na chegada com café da manhã e credencia-

mento os/as jovens mostravam muita disposição, 

mesmo com a temperatura passando dos 35°C. 

Eram abraços, fotos, músicas, (re)encontros e muita 

energia para vivenciar a programação intensa duran-

te todo o dia. Durante a abertura do encontro os/as 

coordenadores diocesanos da Pastoral da Juventu-

de, João Marcos Pikarid, e do Ministério Jovem, Ma-

yara Lima, saudaram os/as presentes com as boas 

vindas e votos de um bom encontro com muita ani-

mação, dizendo de todo o processo de preparação e 

organização da atividade. 

 

Logo em seguida saíram em caminhada contra o 

Tráfico Humano por algumas ruas da cidade, refor-

çando a defesa da vida da juventude, contra a violên-

cia e extermínio de jovens e renovando o compromis-

so com a Opção Fundamental da Diocese de Goiás. 

 

Um dos momentos mais bonitos do DNJ foi a Cele-

bração Eucarística presidida pelo bispo diocesano, 

Dom Eugênio Rixen, e co-celebrada por vários pa-

dres que acompanhavam jovens de suas paróquias e 

todo povo presente. A liturgia da Missa contemplou 

todas as formas de tráfico de pessoas e fez com que 

a juventude bebesse na fonte da Palavra a água que 

fortalece a caminhada. Dom Eugênio parabenizou 

os/as jovens pelo bonito encontro e chamou atenção 

para o compromisso cristão de zelar pela vida uns 

dos outros. 

Durante o almoço, os/as jovens fizeram apresenta-

ções culturais (danças, músicas, teatro..) que prepa-

raram em seus grupos de jovens. Foi um momento 

de desconcentração e descanso à sombra das árvo-

res e tendas à frente da Igreja para reabastecer as 

energias para as atividades no período da tarde. 

 

Após o momento cultural, divididos/as em sete gru-

pos, chamados de tendas temáticas, os/as jovens 

refletiram sobre vários temas: Enfrentamento ao Trá-

fico Humano, Comunidades (vida em grupo), Evan-

gelho de Mateus, Juventude e Cidadania, Violência 

e Extermínio de Jovens, Cultura Midiática e Afetivi-

dade e Sexualidade. Para a realização das tendas 

contamos com a colaboração de amigos/as asses-

sores/as, companheiros/as da caminhada da Dioce-

se de Goiás. Ir. Ana Maria, Pedro Caixeta, Ir. Merce-

des, Jaciara Pires, Pe. Geraldo, Berg Matutino e Ro-

mênio Sousa foram os/as assessores/as dos grupos 

de conversa, respectivamente. 

 

Ao final das tendas, com um delicioso pão com car-

ne de lanche, aconteceu um momento de síntese e 

partilha do que foi discutido em cada tenda temática. 

Em todas elas se destacou a necessidade do com-

promisso de cada pessoa no combate ao tráfico hu-

mano, em todos os espaços e em todas formas. 

 

Encerrando a programação, o pároco de Sanclerlân-

dia, padre Daniel Bertuzzi agradeceu à todos/as que 

colaboraram com a realização do DNJ e deu a bên-

ção do envio para que todos/as sejam profetas de 

um novo mundo e uma nova sociedade! 

 

 

#DNJ2014    #JuventudeETráficoHumano      

#IgrejaVivaIgrejaJovem 

 

 

Por Samuel Werneck 

Coordenador da Pastoral da Juventude 

Diocese de Goiás realiza DNJ 2014 em Sanclerlândia 

 



PALAVRA DO BISPO 

“É para a liberdade que Cristo 

nos libertou”.                            

Queridos irmãs e irmãos na fé, 

Paz! 

  

Mais um ano está chegando ao fim. Muita coisa foi 

realizada! Mas, sempre ficam as perguntas: em que 

medida a evangelização foi progredindo? As comuni-

dades foram se fortalecendo? A Boa Nova de Jesus 

está chegando aos jovens? 

 
Certamente o falecimento de Dom Tomás Balduino, 

no dia 02 de maio, e as celebrações de  corpo presen-

te  que foram realizadas em Goiânia e na Cidade de 

Goiás fortaleceram nossa caminhada rumo a uma 

sociedade mais justa e fraterna. Dom Tomás, ex-

fundador do CIMI e da CPT, colocou em evidência 

nas preocupações da Igreja do Brasil e da sociedade 

o problema da reforma agrária e da defesa dos povos 

indígenas. A Igreja não pode ficar fechada sobre si 

mesma, mas tem que ser sal e luz para o mundo. 

 
No mês de junho tivemos o Encontro das CEBs em 

Goiás. Nossas comunidades saíram fortalecidas des-

te encontro, com a certeza que a fé só pode ser ver-

dadeira quando vivida em comunidade. 

 
No mês de julho tivemos as Santas Missões Popula-

res em Ceres.  Foram dias intensos, durante os quais 

visitamos quase todas as casas deste município. In-

centivamos as CEBs, celebramos a nossa fé e o nos-

so compromisso, e tomamos consciência de que as 

nossas comunidades precisam ser mais missionárias. 

 
O DNJ em Sanclerlândia juntou centenas de jovens 

de toda a diocese em volta do tema: É para a liberda-

de que Cristo nos libertou! Após uma linda celebração 

eucarística, os jovens se dividiram em várias oficinas, 

onde puderam partilhar suas preocupações e espe-

ranças. 

 
O segundo turno das eleições reelegeu Dilma como 

presidente da República e Marconi como governador 

do estado de Goiás. Desejamos que no segundo 

mandato Dilma consiga promover mais justiça para os 

povos indígenas e para a agricultura familiar, como 

também encontrar mecanismos para coibir a corrup-

ção, que é um flagelo para nossa democracia. Sonho 

ainda com uma profunda reforma política. O governo 

estadual precisa dar mais atenção à saúde, à educa-

ção, valorizando mais os professores, melhorar o sis-

tema prisional e desenvolver mais as cidades do inte-

rior. 

 
Nossa diocese, na próxima Coordenação Diocesana, 

vai indicar os rumos para 2015. Que o Espírito Santo 

possa nos iluminar! 

 
Dom Eugênio Rixen 

Bispo da Diocese de Goiás 

 “Viver o acolhimento em nossas comunidades, 

respeitando cada filho e filha de Deus; ajudando das 

famílias e superarem os desafios deste tempo”, dis-

se o arcebispo de Aparecida (SP) e presidente da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

cardeal Raymundo Damasceno Assis, durante en-

trevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 23, 

na sede da Conferência, em Brasília (DF). Também 

atenderam os jornalistas o arcebispo de São Luís 

(MA) e vice-presidente, dom José Belisário da Silva, 

e do bispo auxiliar de Brasília e secretário geral, 

dom Leonardo Steiner. 

 A fala de dom Damasceno referia-se aos resulta-

dos da 3ª Assembleia Extraordinária do Sínodo dos 

Bispos sobre a Família, realizado de 5 a 19 de outu-

bro, no Vaticano. O evento discutiu o tema "Os de-

safios da família no contexto da evangelização". O 

Brasil esteve representado na Assembleia Sinodal 

por cardeais e bispos, além de um casal brasileiro, 

membros da Equipe de Nossa Senhora. 

 O cardeal Damasceno foi um dos três presiden-

tes delegados da 3ª Assembleia Extraordinária do 

Sínodo. Ele explicou que, pela primeira vez, o Síno-

do está sendo realizado em duas etapas, por deci-

são do papa Francisco, o que facilita no amadureci-

mento dos temas de trabalhos. Em outubro de 2015, 

acontecerá a 14ª Assembleia Ordinária do Sínodo 

dos Bispos, com o tema “A vocação e a missão da 

família na Igreja e no mundo contemporâneo”. 

 “O resultado deste Sínodo, ou seja, a síntese, 

aprovada pelos padres sinodais como primeiro tex-

to, será enviado às Conferências Episcopais e dio-

ceses para ser trabalhado e refletido. A partir desse 

primeiro estudo, as contribuições serão devolvidas à 

Secretaria Geral do Sínodo para a elaboração de 

um novo instrumento de trabalho para o Sínodo de 

2015. E então, ao final do Sínodo, teremos a Exorta-

ção Apostólica pós-sinodal”, explicou dom Damas-

ceno. 

 De acordo com o cardeal, a CNBB, assim como 

outras Conferências, poderá eleger quatro padres 

sinodais e também dois suplentes para o Sínodo do 

próximo ano. 

 

Visita ao papa Francisco 

  

Dom Damasceno recordou aos jornalistas, que an-

tes do Sínodo, a Presidência da CNBB realizou uma 

visita ao papa Francisco, no final do mês de setem-

bro. Segundo o arcebispo de Aparecida, o encontro 

foi um momento fraterno e agradável. Na oportuni-

dade, a Presidência entregou ao papa Francisco os 

últimos documentos produzidos pelos bispos do 

Brasil. “Nós voltamos desse encontro muito encora-

jados e animados, muito fortalecidos por essa comu-

nhão com o papa”, disse o cardeal. 

 

Assembleia Geral 

Dom  Leonardo Steiner, Dom Raymundo Damasceno e Dom José Belisário 

 O cardeal falou, ainda, na entrevista coletiva, sobre 

os preparativos para a 53ª Assembleia Geral da 

CNBB, que será realizada de 14 a 25 de abril, em 

Aparecida (SP). O Conselho Permanente da CNBB, 

reunido em Brasília, de 21 a 23 de outubro, avaliou os 

trabalhos da última Assembleia e definiu a programa-

ção da próxima edição do evento. 

 A Assembleia Geral de 2015 será eletiva, ou seja, 

haverá a escolha da nova Presidência da entidade 

para o próximo quadriênio (2015-2019). Haverá tam-

bém a revisão das Diretrizes Gerais da Ação Evangeli-

zadora da Igreja no Brasil (DGAE). Sobre as Diretri-

zes, dom Damasceno explicou que não haverá um 

novo texto, mas a atualização das atuais ações pasto-

rais. 

 “As Diretrizes Gerais serão atualizadas, com base 

no discurso do papa aos bispos do Rio de Janeiro e 

aos Bispos do Celam, durante visita ao Brasil. Tam-

bém buscaremos inspiração na Exortação do papa, 

“Alegria do Evangelho”. 

 

Pelos direitos indígenas 

 

 O vice-presidente, dom José Belisário da Silva, 

apresentou a nota aprovada pela Conselho Perma-

nente sobre “Os direitos dos povos indígenas”. No 

texto, os bispos manifestam preocupação com a deci-

são da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que 

anula o reconhecimento da Terra Indígena Guyraroká, 

do Povo Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, co-

mo de ocupação tradicional indígena, e a Portaria  que 

declara a Terra Indígena Porquinhos, no Maranhão, 

como de posse permanente do grupo indígena Canela

-Apãniekra. 

 Para o secretário geral da CNBB, dom Leonardo 

Steiner, as decisões são indícios de retrocesso que 

podem ameaçar os direitos já conquistados pelos po-

vos indígenas. “Temos a impressão de que vamos 

para um retrocesso já quanto às terras demarcadas”, 

afirmou. 

 Segundo a nota da CNBB, “concluir o processo de 

demarcação das terras indígenas é saldar uma dívida 

histórica com os primeiros habitantes do país e decre-

tar a paz onde há graves conflitos que vitimam inúme-

ras pessoas”. 

 Para dom José Belisário, a questão vai além da 

demarcação das terras indígenas. É preciso que a 

sociedade se livre de uma visão preconceituosa sobre 

os índios. “Na nossa sociedade, a opinião pública vê o 

indígena de maneira negativa. Nós temos de mudar a 

nossa visão e a de nosso povo sobre a comunidade e 

os povos indígenas”, acrescenta. 

 Dom Leonardo ressalta que a Conferência estará 

atenta aos direitos dos povos indígenas. “Vamos pro-

curar os membros do Supremo para entregar a nota, 

pois acreditamos que os pequenos merecem nosso 

cuidado”, concluiu. 

Por CNBB 
 

SÍNODO, ASSEMBLEIA DA CNBB E NOTA SOBRE POVOS INDÍGENAS  

O resultado deste 
Sínodo, ou seja, a 

síntese, aprovada pelos 
padres sinodais como 
primeiro texto, será en-
viado às Conferências 
Episcopais e dioceses 
para ser trabalhado e 
refletido.  

ENTREVISTA COLETIVA CNBB  
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Dom Eugênio recebe titulo de 
Cidadão Goiano 
 

 O líder religioso Dom Eugênio Rixen, bispo da 

Diocese de Goiás, foi homenageado na noite de do 

dia 23 de maio,  com o Título de Cidadão Goiano en-

tregue pelo deputado estadual Karlos Cabral em Ses-

são Solene no Palácio Conde dos Arcos, na Cidade 

de Goiás, que reuniu a comunidade, os líderes religio-

sos e autoridades, como o deputado estadual Mauro 

Rubem, as prefeitas Selma Bastos, de Goiás, Inês 

Brito, de Ceres e Divina Lúcia, de Mossâmedes, além 

do embaixador da Bélgica no Brasil, Jozef Smets e o 

pré-candidato ao governo, Antônio Gomide. 

 “É por toda essa atuação de colaboração na pro-

moção da democracia, da liberdade, da paz e de um 

desenvolvimento que tenha como centro a pessoa 

humana, é que entrego este título. E estou convicto 

que represento, com este ato, os mais profundos e 

sinceros sentimentos do povo goiano. E saiba que 

sou seu parceiro nesta caminhada por um mundo 

justo e fraterno justificou o parlamentar, militante cris-

tão”, destacou o deputado Karlos Cabral em sua fala. 

 A ação proposta por Karlos Cabral em setembro 

do ano passado durante sessão na Assembleia Le-

gislativa de Goiás, foi aprovada unanimemente por 

todos os parlamentares e sancionada em 27 de mar-

ço deste ano. 

 Em cenário especial, o deputado Karlos Cabral 

entregou o título a Dom Eugênio, que está no Brasil 

há 34 anos, desde que assumiu a Diocese de Goiás, 

onde atua na luta dos direitos humanos, reforma 

agrária, migrantes e juventude. 

Dom Eugênio Rixen, Diác.. Amarildo e Diác.. Gerônimo 

 Em 2014, dom Eugênio Rixen celebrou a ordena-

ção de quatro diáconos permanentes para a Diocese 

de Goiás. No dia 27 de abril, em Solene Celebração 

Eucarística na Paróquia Nossa Senhora de Fatima, 

na cidade de Itapuranga, GO, os Acólitos Amarildo 

Ferreira da Silva e Gerônimo Moreira Gonçalves re-

ceberam o Sacramento da Ordem no grua de diaco-

nato pela imposição das mãos e a Oração Consecra-

tória de Dom Eugenio Rixen, Bispo Diocesano da 

Cidade de Goiás, GO. 

 No dia 25 de maio, Paróquia de Sant’Ana, na Ci-

dade de Goiás, Dom Eugenio Rixen, com a imposi-

ção de suas mãos e a Oração Consecratória também 

ordenou o Acólito Heber da Rocha Rezende Jr. Esti-

veram presentes vários padres, diáconos, religiosos 

e religiosas, seminaristas, coordenadores de pasto-

rais, movimentos e um grande número de fiéis da 

comunidade. 

 Edmilson Oliveira da Silva, da cidade de Uruana, 

foi ordenado em 13 de julho. Os novos diáconos as-

sumiram o compromisso de servir à Igreja, exercen-

do permanentemente a diaconia da caridade, da pa-

lavra e do altar. 

ACONTECEU NA DIOCESE 

DOM EUGÊNIO ORDENA QUATRO NOVOS DIACONOS PARA A DIOCESE 

Dom Eugênio Rixen e Diác. Heber  

 Como previsto no Plano de Pastoral Diocesano, 

aconteceu no Centro Diocesano de Pastoral - Luiz 

Ório, na Cidade de Goiás, nos dias 17 e 18 de maio, 

o Fórum Social da Diocese de Goiás. Promovido 

pela Comissão Sócio Transformadora Diocesana, o 

evento contou com uma programação intensa inclu-

indo análise de conjuntura, reflexão de documentos 

sobre doutrina social da igreja, momentos celebrati-

vos e de confraternização. 

 Com o tema: “A dimensão sócio transformadora 

da Diocese de Goiás”, o fórum teve como objetivo 

ser o encontro de todas as pastorais, organismos e 

instituições sociais presentes em nossa diocese. 

Para ajudar os participantes nesta reflexão o fórum 

foi assessorado pelo filósofo, teólogo, educador po-

pular e assessor de pastorais e movimentos sociais, 

Ivo Poletto. 

PASTORAIS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS REALIZAM FÓRUM SOCIAL  

 Aconteceu no dia 15/05, na Diocese de Goiás o 4º 

Encontro de Fé e Política que abordou o tema da 

Campanha da Fraternidade deste ano: Fraternidade 

e Tráfico Humano. O encontro contou com a presen-

ça de Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e entida-

des que promovem atividades ligadas ao tema. 

 Para ajudar na reflexão e debater o tema, foram 

convidados a Senadora da República, Ana Rita (PT/

ES), presidenta da Comissão de Direitos Humanos 

do Senado Federal, e o deputado estadual Karlos 

Cabral (PT/GO), membro da Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás. 

 Segundo o texto base da Campanha da Fraterni-

dade as principais modalidades do Tráfico Humano 

são:  

 Tráfico para exploração no trabalho; 

 Tráfico para exploração sexual; 

 Tráfico para extração de órgãos; 

 Tráfico para adoção de crianças; 

 Tráfico para exploração da força de trabalho; e 

 Trafico para atividade ilícita. 

 O Tráfico Humano caracteriza-se pela ampla 

estrutura do crime organizado, em rotas nacionais 

e internacionais, pela invisibilidade ajudada pela 

falta de denúncia e pelo aliciamento e a coação. 

DIOCESE DE GOIAS PROMOVE ENCONTRO DE FÉ E POLÍTICA  

 Em maio de 2014, o Hospital São Pio X foi agracia-

do com o Prêmio Dr. Pinotti “Hospital Amigo da Mu-

lher”.  Trata-se de um reconhecimento da Câmara dos 

Deputados a entidades que se destacam na promoção 

e qualificação dos serviços de saúde da mulher. A 

entrega foi realizada em sessão solene no dia 28 de 

maio às 15h no Salão Nobre da Câmara dos Deputa-

dos, em comemoração ao Dia Mundial de Combate à 

Mortalidade Materna.  

HOSPITAL SÃO PIO X EM CERES 
RECEBE PRÊMIO HOSPITAL AMIGO 
DA MULHER 

Participantes do Fórum Social  Diocesano 

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 

Gilsilene, Janaina, Edivanio, Drª. Mariane Pinotti e Mª Antônia 
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ACONTECEU NA DIOCESE 

DIOCESE CELEBRA FESTA DAS COMUNIDADES ECLESIAIS BASE  

 Mais de mil pessoas participaram da Festa das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Diocese 

de Goiás, realizada na Cidade de Goiás no dia 15 

de junho. A Igreja diocesana, no embalo da reflexão 

do Documento 100 da CNBB “Comunidade de co-

munidades: uma nova paróquia”, reafirmou com es-

ta importante festa que acredita neste modo de ser 

Igreja. 

 A partilha, a alegria, a beleza e a festa expressa-

ram a caminhada das CEBs de nossa diocese. 

“Toda a comunidade encontra sua inspiração na-

quelas comunidades que o próprio Jesus  Cristo 

fundou por meio dos apóstolos, na força do Espirito 

Santo”. (CNBB, Estudos 104, Introdução). 

 De 19 a 27 de julho de 2014 na cidade de Ceres

-GO, tivemos a graça de viver um tempo novo, re-

novado, permeado com alegria, esperança, partilha, 

fraternidade e dedicação! Sim, um momento das 

Santas Missões Populares.  

 As Santas Missões Populares da Paróquia Ima-

culada Conceição teve como tema “Ide fazei discí-

pulos meus todos os povos”, que fazem referência 

a Opção Fundamental da Diocese de Goiás. 

 As Santas Missões Populares iniciaram no dia 

19 de julho, e contou com a presença de mais de 

cem missionários vindos de várias paróquias da 

diocese e de outros estados e, mais ou menos du-

zentos missionários locais, que visitaram cerca de 

4000 famílias que residem no campo e na cidade. 

 Para a equipe de coordenação das SMP em Ce-

res, participar das Santas Missões foi viver um 

grande retiro popular na comunidade, reanimando a 

fé do Povo de Deus por meio da ação missionária. 

 Durante os dias do evento, aconteceram, além 

das visitas, atividades voltadas à espiritualidade 

missionária, com orações, missas e celebrações. 

 No domingo, 27, o bispo da Diocese de Goiás, 

Dom Eugênio Rixen, presidiu a missa campal de 

encerramento das Santas Missões Populares, às 8h 

da manhã ao lado do Parque Curumim. 

SANTAS MISSÕES POPULARES NA CIDADE DE CERES  

 A catequese em nossas comunidades é um ca-

minho que leva crianças, adolescentes, jovens e 

adultos a se aproximar, conhecer e fazer a experi-

ência de Deus em suas vidas, buscando construir 

um caminho de fé. E para festejar a caminhada da 

Catequese, a Diocese de Goiás realizou uma gran-

de festa, no dia 28 de setembro, na Cidade de Goi-

ás. 

 Estavam presentes mais de 300 catequistas, que 

juntos agradeceram a Deus por esta missão. Muita 

alegria, cantos e reflexões que ajudaram os cate-

quistas a confirmar que o que está explicito no do-

cumento 26 da CNBB, afirma: “A catequese é um 

processo dinâmico e abrangente de educação da fé, 

um itinerário e, não somente uma instrução. Na 

Igreja primitiva, já encontramos essa concepção de 

Catequese no catecumenato, onde o ensino da 

‘Doutrina dos Apóstolos’ está unido a uma vivência 

comunitária, da liturgia e uma prolongada iniciação 

à vida cristã em diversas etapas”. (Catequese Reno-

vada n. 281, CNBB, 1983). 

 Antes, porém, a celebração aconteceu nas co-

munidades paroquiais, que foram convidadas a re-

fletir a partir de um roteiro proposto pela Comissão 

Episcopal para a Animação Bíblico Catequético da 

CNBB. “Como processo de Iniciação à Vida Cristã 

consideremos catequistas todos os que se dedicam 

à educação da fé, é bom destacar também aqueles 

que fazem parte do processo: equipe de batismo, 

matrimonio, pastoral familiar, pastoral da criança, 

grupo de liturgia, círculos bíblicos , grupos de refle-

xão”, recomendava a introdução do roteiro. 

EM GOIÁS, FESTA DA CATEQUESE 

 No dia 22 de novembro de 2014, foi inaugurado 

na Cidade de Goiás o Monumento da Reforma 

Agraria, na praça João Francisco com confluência 

com a rua Gonzaga Jaime, às 18h30. 

 O Monumento da Reforma Agraria é uma home-

nagem a toda luta das trabalhadoras e trabalhado-

res rurais que conquistaram o direito à terra e, aos 

que estiveram junto desse povo na caminhada. Nes-

te sentido é uma forma de celebrar a vida e a obra 

do grande profeta da luta da terra, Dom Tomás Bal-

duíno, bispo de Goiás durante 31 anos, que escu-

tou, organizou e apoiou o povo camponês de Goiás. 

MONUMENTO DA REFORMA 
AGRÁRIA 
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