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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo,
vós conduzis a Igreja, servidora da vida,
nos caminhos da história.

A exemplo de Jesus Cristo
e ouvindo sua palavra
que chama à conversão,
seja vossa Igreja testemunha viva de fraternidade
e de liberdade, de justiça e de paz.

Enviai o vosso Espírito da verdade
para que a sociedade se abra
à aurora de um mundo justo e solidário,
sinal do Reino que há de vir.

Por Cristo Senhor nosso. Amém!

OPÇÃO FUNDAMENTAL

 Obedientes ao Evangelho, nós, Igreja de Goiás, Povo 
de Deus, vivendo o Reino de Deus, optamos por ser uma 
grande rede de Comunidades Eclesiais de Base, que una fé e 
vida.
 Discípulas e discípulos de Jesus Cristo, queremos 
construir relações de solidariedade, justiça e comunhão, 
abertos à diversidade. 
 Convocados pelo batismo a sermos missionários e 
missionárias, renovamos, com todas as pessoas 
excluídas do campo e da cidade, a evangélica opção 
pelos pobres, lutando com elas pela urgente defesa do meio 
ambiente e pela vida em plenitude.
 A compaixão, a Palavra, a prática do Ressuscitado 
animarão nossa caminhada.

PROJETO DE AQUISIÇÃO DA MINIFÁBRICA
DE FARINHA NA ALDEIA INDÍGENA

KRAHÔ - TOCANTINS

 A Aldeia Indígena do Povo Krahô está situada perto de 
Porto Nacional - TO, e tem suas terras demarcadas desde 
os anos 1970. Existem na reserva de aproximadamente 
30.000 ha, 28 aldeias com uma população de mais ou 
menos 3.000 indígenas. Na ocasião da morte de Dom 
Tomás, alguns deles vieram prestar-lhe homenagem com 
seu ritual de passagem.

 Naquele dia, Dom Eugênio se comprometeu, e com 
ele nossa Diocese, a continuar a apoiá-los como Dom 
Tomás sempre o fez. Para realizar concretamente este 
apoio, a Diocese de Goiás quer ajudá-los a adquirir uma 
minifábrica de farinha para que possam conquistar mais 
autonomia e dignidade.



 Todos os anos a coleta do Domingo de Ramos é 
destinada a projetos que concretizam o tema da Campanha 
da Fraternidade. Neste ano o tema é ‘‘Fraternidade: Igreja e 
Sociedade’’ e o lema: ‘‘Eu vim para servir’’ (cf. Mc 10,45).

 Do valor arrecadado, 60% são aplicados em projetos 
diocesanos e 40% são enviados para a Cáritas Nacional, 
que promove muitas ações de ajuda aos necessitados.

 A nossa Diocese de Goiás utilizará esse recurso para 
apoiar dois projetos: O Projeto Casa Emaús, da Pastoral do 
Povo da Rua e o Projeto da Aquisição da Minifábrica de 
Farinha na Aldeia Indígena Krahô, no Tocantins.

 Você é chamado/a a participar na medida da bondade de 
seu coração e de suas condições para esta ação concreta que 
a Quaresma e a Campanha da Fraternidade promovem.

 Leve sua oferta na Missa do Domingo de Ramos, dia 
29/03. As paróquias entregarão esta coleta na Missa do 
Crisma, na Quarta-feira Santa, às 19h00, na Catedral de 
Sant'Ana.

 Que nossa ação e colaboração sirvam para a promoção 
da justiça, da dignidade e da vida!

PROJETO CASA EMAÚS

 A Diocese de Goiás, por meio da Paróquia de Santa Rita 
de Cássia e apoiada pela Pastoral do Migrante de nossa 
cidade está empenhada em abrir e manter uma CASA DE 
ACOLHIDA para atender pessoas em situação de rua que 
convivem na Praça do João Francisco na Cidade de Goiás.

 O Projeto CASA EMAÚS quer ser um espaço em que 
este grupo de pessoas possa retomar sua autoestima a partir 
da convivência num ambiente saudável e propositivo, de 
acolhida ‘‘incondicional’’ inspirado no Movimento 
Internacional Emaús de apoio humanitário.

Oficina de Percussão

Embelezamento Café da manhã

A Casa Emaús tem como
obje�vo oferecer:

- Um espaço saudável para servir refeições (café da 
manhã, almoço e jantar);

- Uma lavanderia para limpeza de roupas e troca de 
peças num ‘‘guarda-roupa comum’’;

- Um banheiro para higienização pessoal; 

- Camas para um ‘‘dormitório-ocasional’’ e con-
dicionado à decisão de tratamento para dependência;

- Um espaço de convivência e lazer (para jogos, um 
bate-papo e descanso);

- Estará disponível para receber quem a procurar em 
qualquer horário do dia e da noite;

- Os trabalhos de manutenção da casa serão realizados 
pelos próprios beneficiários do projeto de forma 
coletiva.

A Diocese possui uma casa que necessita de reformas 
para que esta pastoral possa realizar este trabalho.


