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Goiás, 13 de março de 2017.

Queridos(as) agentes de Pastoral
Padres, Religiosas(os) e Leigos(as)

Neste  mês  de  março  tivermos  um  excelente  estudo  sobre  a  1ª  Carta  de  Paulo  aos

Tessalonicenses. É a primeira carta do apóstolo a uma comunidade fundada por ele mesmo.

Durante estes dias que passamos juntos me veio a inspiração de escrever também a vocês.

Através da escrita vou conseguir expressar melhor minhas ideias e meus sentimentos.

Concluímos a realização do nosso  Plano Pastoral Diocesano 2012 – 2016. Agora vamos

avaliar juntos a sua execução e planejar nossa caminhada para o futuro.

Temos a mesma paixão por este Jesus Cristo que nos seduz!

Sei que vocês gostam da nossa Igreja Particular porque aqui nasceram ou porque escolheram

este lugar para desenvolver a sua missão. Sonhamos juntos para que as nossas paróquias se tornem

verdadeiras redes de comunidades. Queremos que o nosso povo se alimente da Palavra de Deus e da

Eucaristia. Temos como objetivo construir uma Igreja comprometida com os pobres, os excluídos,

os marginalizados. Pretendemos ser uma  Igreja missionária que não se acomode, que arrisque o

novo. Precisamos abrir mais espaço para os jovens e para as famílias nas nossas comunidades.

Nós viemos de culturas  e épocas diferentes. Estas diferenças criam muitas vezes tensões e

desentendimentos  entre  nós,  mas  isto  pode  também se  transformar  em riqueza,  à  medida  que

dialogamos na fidelidade a Jesus Cristo e a sua mensagem. É o mesmo Espírito que deve nos guiar.

A primeira atitude do missionário é a  humildade,  escutar o nosso povo, principalmente os

mais pobres. Não somos donos do povo, mas servidores daqueles que a nós foram confiados. A

esperança de que o novo é possível e a alegria do Evangelho guiarão nossa caminhada, pois a vida é

mais forte que a morte.

Infelizmente, alguns de nós preferem seguir projetos pastorais pessoais que não expressam a

comunhão diocesana,  outros  criticam sem antes  dialogarem com seus  colegas,  outros  ainda  se

fecham  nas  suas  atividades  paroquiais  e  deixam  pouco  espaço  para  um  trabalho  regional  ou

diocesano.
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Mesmo assim, quero agradecer a Deus pela vida da cada um de vocês, pela perseverança na

vivência do Evangelho e pela dedicação ao povo confiado vocês. Tudo isso é motivo de louvor e de

ação de graças!

Que nestes dias de avaliação possamos olhar nossa caminhada de 2012 a 2016 com espírito

crítico  e  verdadeiro,  e  nos  perguntar:  -  Em que  medida  fomos  fiéis  a  Jesus  Cristo  e  ao  seu

Evangelho? Que tudo seja feito com respeito ao diferente e que procuremos a unidade que brota do

amor e da estima mútuos! Que a memória do passado se torne esperança para o futuro!

Acredito que estas palavras de Paulo possam nos orientar nossas reflexões.

“Vivam em paz entre vocês. Por favor, irmãos: corrijam os que não fazem nada, encorajem 

os tímidos, sustentem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal 

com o mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e de todos.

Estejam sempre alegres, rezem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, porque

esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Não extingam o Espírito”. (1Ts 

5,13b-19)

Que neste ano Mariano Vocacional, Maria nos ajude a sermos fiéis ao seu Filho Jesus!

Que Deus, Pai de Ternura, 

Que Jesus Cristo, nosso irmão e modelo de caminhada,

Que o Espírito Santo nos encha de alegria e de esperança!

Santo tempo de quaresma!

Dom Eugênio Rixen
Bispo de Goiás


