
                                               
 

 

Goiás, março de 2015. 

Fraternidade: Igreja e Sociedade 

“Eu vim para servir” (Mc 10,45) 
 

Queridos/as irmãos/ãs na fé, 

Paz! 

 

Após ter lavado os pés dos seus discípulos, Jesus disse: “Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais 

Mestre e Senhor e dizeis bem, porque o sou. Se, pois, eu Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós 

deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo que eu vos fiz.” (Jo 

13,12-15). 

Quando Tiago e João vieram pedir a Jesus os primeiros lugares, este os repreende dizendo: “O 

Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos” (Mc 

10,45). 

A Igreja não deve buscar seus próprios interesses, mas servir os homes e as mulheres, 

principalmente aqueles/as que mais sofrem, os descartáveis da nossa sociedade: os imigrantes, os presos, 

os doentes, os pobres, ... 

Disse o Papa Francisco: “Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa 

consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com 

Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do 

que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma 

falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos 

tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta, e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhe vós 

mesmos de comer’ (Mc 6,37)”. 

Nesta quaresma somos convidados à conversão. Na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as 

cinzas, o padre nos disse: “Converta-se e creia no Evangelho”. Precisamos mudar de vida, reorientar  

nossos comportamentos e realmente acreditar que o Evangelho é uma boa notícia, que os sentimentos e 

atitudes de Jesus devem inspirar nosso comportamento. 

O mundo atual continua sendo marcado por muitas injustiças e corrupção, muitas violências e 

desigualdades. Certamente não é o que Jesus sonhou! O Reino proposto por Ele é paz, fraternidade e 

solidariedade. O(a) discípulo(a) d’Ele não pode se acomodar, pelo contrário, precisa lutar para que 

todos/as tenham uma vida digna! 

A quaresma nos conduz a celebrar o mistério central da nossa fé, a paixão-morte-ressurreição de 

Jesus. Nós sabemos que a vida é mais forte que a morte. Acreditamos na força da vida! Esperamos dias 

melhores!  

Bom tempo de quaresma e fervorosa Semana Santa. 
 

 
Bispo da Diocese de Goiás 



 
COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 

MARÇO/ 2015 -  Nº 176 
 

 
 

COMUNICADOS IMPORTANTES 
 

 

01 de março: Canto Litúrgico – Tempo Pascal, de 09h00 as 16h00, no CDP. Contribuição de R$20,00. 

 

03 de março: Assessoria Diocesana, de 09h00 as 16h00, no CDP. 

 

07 e 08 de março: Catequese Diocesana, no CDP. 

Encontro de formação com as coordenações paroquias, com o tema: Ministério da coordenação 

Início: 

Término: 

Contribuição: R$80,00 

 

08 de março:  

Operárias de uma fábrica têxtil foram queimadas vivas, presas à fábrica em que trabalhavam (em Nova Iorque - 

1911) após uma manifestação onde reivindicavam melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária de 

16 para 10 horas diárias, salários iguais aos dos homens – que chegavam a ganhar três vezes mais no exercício da 

mesma função. 

DIA  HORÁRIO COMPROMISSO LOCAL 

01/03 Dom 19h00 Missa na Catedral Goiás 

02 a 05   Retiro para os padres Porto Nacional – To 

06/03 Sex 10h00 - 16h00 

19h30 

Reunião Executiva Catequese – Regional C. O. 

Semana Catequética 

Goiânia 

Uruana 

07/03 Sáb  Catequese Diocesana: Coordenadores/as paroquiais CDP - Goiás 

08 a 19   Animação – Quaresma Canadá 

20/03 Sex 09h00 - 12h00 Reunião Equipe de Pastoral CDP – Goiás 

21 e 22   COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL CDP – Goiás 

22/03 Dom 19h00 Missa na Catedral – Procissão do Encontro Goiás 

23 a 25   Conselho Episcopal Regional C. O. Goiânia 

26/03 Qui 09h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

27/03 Sex 09h00 – 12h00 

19h00 

Atendimento 

Missa na Catedral – Procissão N. S. das Dores 

CDP - Goiás 

Goiás 

28/03 Sáb 09h00 – 16h00 Coordenação Diocesana de Catequese CDP – Goiás 

29/03 Dom 19h00 Missa na Catedral  Goiás 

30/03 Seg 19h00 Celebração Penitencial – Catedral Goiás 

31/03 Ter 09h00 – 16h00 Assessoria Diocesana CDP - Goiás 



Porém, em 08 de março de 1910, aconteceu na Dinamarca uma conferência internacional feminina, onde assuntos 

de interesse das mulheres foram discutidos, além de decidirem que a data seria uma homenagem àquelas mortas 

carbonizadas. 

Com a reforma da constituição, acontecida em 1932, as mulheres brasileiras ganharam os mesmos direitos 

trabalhistas que os homens, conquistaram o direito ao voto e a cargos políticos do executivo e do legislativo. 

 

20 de março: Equipe Diocesana de Economia, de 09h00 as 12h00, no CDP. 

21 de março: Homenagem do Rei da Bélgica a Dom Eugênio, às 20h00, no CDP. 

21 e 22 de março: COORDENAÇÃO DIOCESANA DE PASTORAL, no CDP. 

Início no sábado às 08h30 (com o café da manhã) 

Término: domingo, às 13h00 (com o almoço) 

São convocados: 

- os membros da Assessoria Diocesana 

- 02 representantes das paróquias maiores e 01 das menores eleitos na Assembleia Municipal 

Paroquial; 

- os padres ou religiosas responsáveis pelas paróquias; 

- os/as coordenadores/as diocesanos/as de pastorais, movimentos e associações; 

- 01 representante das comunidades religiosas; 

- os seminaristas da teologia; 

- todos os diáconos permanentes; 

Trazer: Bíblia, livro de canto, material para anotações, roupas de cama e banho. 

Contribuição: R$100,00 

Lembro que estas coordenações são um momento importante de 

comunhão diocesana! 

14 e 15 de março: PJ – Encontro de Formação para coordenadores e assessores, no Mosteiro, 

O encontro tem o objetivo de visualizar nossa realidade, julgar nossas ações, olhando para o amanhã e 

celebrando nossa amizade, convidamos todos os coordenadores/as e assessores/as de nossos grupos de 

jovens, Temas: O papel do coordenador e do assessor na caminhada dos grupos de base; Identidade e 

Espiritualidade, Juventude e Sociedade. 

 

Assessor: Luis Duarte Vieira  

Onde? Mosteiro - Cidade de Goiás. 

Quando? Dias 14 e 15 de março de 2015- iniciando no sábado às 8h e terminando no domingo às 13h. 

O que devemos levar? Além de muita animação, material para anotação, Oficio Divino da Juventude, 

roupa de cama e banho, instrumentos musicais e subsidio Somos Igreja Jovem. 

Contribuição: 25 reais. 

14 e 15 de março: Plano de Formação – Seminário 1, no CDP. 

Início às 08h00 com café e término no domingo com o almoço. 

Trazer: Material de anotações, roupas de cama e banho. 

Contribuição: R$80,00 



 

24 de março: 2ª Reunião de preparação da Romaria da Terra e da Água, às 08h30, no CDP. 

 

28 de março: Coordenação Diocesana de Catequese , de 09h00 as 16h00, no CDP. 

 

29 de março: Domingo de Ramos e Coleta Nacional da Campanha da Fraternidade, em todas as missas. 

Pedimos para que as coletas sejam trazida para colocar na coleta da Missa do Crisma (quarta-feira Santa, 

às 19h00). Do valor arrecadado, 60% serão destinados aos projetos diocesanos e 40% à Caritas Nacional. 

 

31 de março: Assessoria Diocesana de Pastoral, de 09h00 as 16h00, no CDP. 

 

01 de abril: Missa do Crisma, na Catedral de Goiás, às 19h00. 

Pedimos às paróquias que tragam as caixas com os vidros para os óleos com o nome da paróquia, e a 

coleta da Campanha da Fraternidade, colocar num envelope com a identificação da paróquia e o valor 

coletado. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 
Pe. Daniel Bertuzzi (Itaberaí) 06   

Ir. Edileusa (Goiás) 07  

Ir. Liberata (Jussara) 08  

Ir. Paula Petri (Goiás) 13   

Pe. Luis Cardalda (Ceres)   17/03/1962 

Irmão José Maria (Goiás) 17   

Pe. Vilmar (Uruana)   19/03/1994 

Pe. Eligio (Itália)   31/03/1945 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

24 de março: Memória de 35 anos do Martírio de Dom Oscar Romero (+1980), Arcebispo de San 

Salvador 

 

Oscar Arnulfo Romero y Gadamez nasceu em 15 de agosto de 1917, em Barrios, cerca de 200 km 

de San Salvador. Era o arcebispo de El Salvador. Foi assassinado enquanto celebrava a missa na 

capela do Hospital da Divina Providência. Sua ação pastoral visava o entendimento mútuo entre os 

salvadorenhos. Para ele, era preciso mudar a realidade injusta e opressora e evitar uma guerra civil. 

Denunciava, através de escritos e homilias, os detentores do poder, cujos mecanismos de repressão 

semeavam o pânico, a violência e a morte entre a população mais carente. Criticava duramente tanto a 

inércia do governo e as interferências estrangeiras, como as injustiças praticadas por alguns grupos 

extremistas.  

Dom Oscar Romero está em vias de ser beatificado. Recentemente o Papa Francisco autorizou a 

promulgação do decreto relacionado ao seu martírio. 


