
                                               
 

 

Goiás, julho de 2015. 

“Laudato Si” – “Louvado Sejas” 

 

Queridos/as irmãos/ãs na fé, 

 

É com muita alegria que recebemos a nova encíclica do Papa Francisco: “Laudato Si” – “Louvado 

Sejas” – sobre o cuidado da casa comum. 

O título desta encíclica é retomado do cântico de São Francisco de Assis “Louvado sejas, meu 

Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa, e produz variados f rutos com flores 

coloridas e verduras”. 

O Papa Francisco tem consciência que a Igreja não pode se fechar sobre si mesma, sobre seus 

problemas internos, mas tem que se preocupar com a situação do mundo, da terra, dos pobres, dos jovens. 

Disse o Papa: “O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a 

família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem 

mudar” (nº 13). 

Todos nós somos desafiados a tomar consciência dos perigos que estão ameaçando nossa mãe terra. 

O uso exagerado de agrotóxicos (1 bilhão de litros por ano), a destruição do cerrado pelo agronegócio, a 

poluição dos rios e o desaparecimento das nascentes, tudo isso constitui um crime contra a natureza. Esta é 

como um corpo que se não for cuidado acaba adoecendo e morre. 

A ganância do dinheiro e do lucro fácil e rápido nos faz esquecer que a qualidade de vida é mais 

importante que a acumulação dos bens materiais. “Não se pode servir a Deus e ao dinheiro”, disse Jesu s. 

O modelo de desenvolvimento que o sistema capitalista promove aumenta as desigualdades sociais: 

ricos, cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Diz o Papa: “Os jovens exigem de nós uma 

mudança, interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio 

ambiente e nos sofrimentos dos excluídos” (nº 13). 

O bispo de Roma, no final da encíclica, convida a uma mudança no estilo de vida: 

“Dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender seus 

produtos, as pessoas acabam sendo arrastadas pelo turbilhão de compras e gastos supérfluos... O referido 

paradigma faz crer a todos que são livres pois conservam uma suposta liberdade de consumir, quando na 

realidade apenas a minoria que detém o poder econômico e financeiro possui a liberdade” (nº 203).  

“Quando somos capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de 

vida alternativo e torna-se possível uma mudança relevante na sociedade” (nº 208).  

Convido a ler a encíclica individualmente ou em grupos, para ver as mudanças possíveis no nosso 

comportamento e na sociedade! 

 
Bispo da Diocese de Goiás 

 



 

 

COMPROMISSOS DE DOM EUGÊNIO RIXEN 

JULHO/ 2015 -  Nº 180 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA  HORÁRIO COMPROMISSO LOCAL 

01/07 Qua  06h30 Missa na Chácara o Lar São José Goiás 

02/07 Qui 09h00 – 12h00 

19h00 

Atendimento 

Missa – Assentamento Pe. Felipe Leddet 

CDP – Goiás 

Águas S. João 

03/07 Sex 09h30 

12h00 

19h00 

Missa – Aniversário de Dom Eugênio 

Almoço 

Missa  

CDP – Goiás  

 

Carmo do R. Verde 

04/07 Sáb 09h00 – 12h00 

19h00 

Atendimento 

Missa – Bacalhau 

CDP – Goiás 

Goiás 

05/07 Dom 09h00 

19h00 

Missa – Areias 

Missa – Catedral 

Goiás 

06 a 10   Retiro com os padres de Crato Ceará 

11/07 Sáb 06h45 

19h00 

Missa – Pós-Graduação 

Missa 

CDP – Goiás 

Buriti de Goiás 

12/07 Dom 19h30 Missa Buriti de Goiás 

13 a 18   Retiro com as Irmãs Azuis São Paulo 

19/07 Dom 19h00 Crisma Fazenda Nova 

20 a 28   Pós-graduação em Animação Bíblica CDP – Goiás 

21/07 Ter 09h00 – 12h00 Equipe Diocesana de Economia CDP – Goiás 

24/07 Sex 19h00 Missa – Catedral Goiás 

25/07 Sáb 19h00 Missa – Catedral Goiás 

26/07 Dom 19h00 Missa – Catedral  Goiás 

27/07 Seg 09h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

28/07 Ter 09h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

29/07 Qua 09h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

30/07 Qui 09h00 – 12h00 Atendimento CDP – Goiás 

31/07 Sex  Romaria com o grupo “Fé e Luz” Trindade  



 

COMUNICADOS IMPORTANTES 
 

 

03 de julho: Aniversário de Dom Eugênio, no CDP 

  09h30 – Missa 

  12h00 – Almoço  

 

06 a 14 de julho: Pós-graduação em Pedagogia Catequética, no CDP. 

 

12 a 17 de julho: Congresso Nacional da CPT, em Porto Velho – RO 

 

21 de julho: Equipe Diocesana de Economia, no CDP, de 09h00 as 12h00. 

 

20 a 29 de julho: Pós-graduação em Animação Bíblica, no CDP. 

 

26 de julho: Festa de Sant’Ana, padroeira da Catedral, da Diocese e do Estado de Goiás. 

19h00 – Missa na Catedral 

Este ano a Diocese faz 270 anos! 

 

26 de julho: Ir. Maria Teixeira celebra seus 50 anos de votos religiosos. A celebração acontecerá na 

paróquia N. Sra. da Conceição, em Conceição de Ipanema (MG). 

  

 

 

O canteiro de obras para a Requalificação da Sede da Diocese de Goiás - Instalação do Arquivo 
Diocesano, na cidade de Goiás, já está instalado para os trabalhos, que acontecem com recursos de 
mais de R$ 1 milhão, do PAC Cidades Históricas. O projeto prevê a reestruturação do espaço externo, 
para abrigar as instalações de um novo centro de pesquisa para a comunidade. A obra também pretende 
contextualizar o imóvel da Diocese em seu ambiente urbano, evidenciando sua contemporaneidade. 

Entre os arquivos da Diocese estão documentos de valor histórico como certidões de batismos, 
casamentos e óbitos dos séculos XVIII, XIX e XX, disponíveis para consulta pública. Com a requalificação, 
passarão a fazer parte do Arquivo Diocesano a documentação relativa ao bispado de Dom Tomás 
Balduíno, incluindo arquivos do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e da Comissão Pastoral da Terra. 
Este acervo encontra-se, atualmente, no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central 
(IPEHBC), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, já catalogado e higienizado nas condições ideais 
e depois será transferido às novas instalações da Diocese de Goiás, onde estarão disponíveis para 
consulta pública.  

O imóvel da Diocese está inserido no Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Goiás, tombado 
em 1978 em pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Entretanto, foi ainda em 
1932, que a antiga Prelazia de Sant’Ana recebeu das autoridades eclesiásticas a elevação ao status de 
arquidiocese e sede metropolitana. Com a transferência da Capital do Estado para Goiânia (1937), a 
Arquidiocese foi extinta, passando então à Diocese de Santana de Goiás, pertencente à província 
eclesiástica de Goiânia. 

(fonte: www.portal.iphan.gov.br) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOME NASCIMENTO VOTOS/ORDENAÇÃO 

Dom Eugênio 03   

Pe Eduardo (Santa Fé) 03   

Ir. Maria Victória (Itaberaí) 04   

Ir. José Maria (Goiás)   11/07/2004 (consag.) 

Pe. Marcos (Nova Glória)   19/07/1980 

Ir. Pacha (Itaberaí)   21/07/1979 

Frei Domingos (Goiás)   22/07/1980 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 


