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"Apascenta as minhas ovelhas" (Jo 21,17). 

 

Aos Senhores Párocos, respectivas Paróquias  
e Comunidades paroquiais: 
 

 
Bom Jesus. 1º de agosto de 2017. 

 
 

CARTA CIRCULAR 
AGOSTO/2107 

 
“O Senhor me escolheu, ungiu e enviou” (Is 61,1) 

 
“Esperanças!” 

 
Reverendíssimos Padres e Diáconos; 
 
 A paz! 
 
 Iniciamos o mês de agosto e com ele um novo semestre. Agosto nos recorda, 
pastoralmente, meditar, orar e trabalhar pelas vocações, e isso nas principais dimensões da 
vida: 1ª. Semana – Vocação para os Ministérios Ordenados; 2ª. Semana - Vocação para a 
vida em família; 3ª. Semana – Vocação para os ministérios e serviços na comunidade e na 
sociedade. Gostaria imensamente que em todas as nossas Paróquias e Comunidades 
favorecêssemos um clima propício de oração pelas vocações, durante este mês. 
 Como sugestão, convido todas as Paróquias a reforçarem, nas celebrações, as 
orações pelas vocações; e a organizarem um momento, específico, de oração pelas 
vocações, mais intenso.  

Independentemente das atividades cotidianas, a proposta é parar “uma hora” e estar 
em adoração, rezar ao Senhor e Pastor da messe. 
 
 Hora Santa Vocacional - “Vem e segue-me! (Lc 18,22)” 

Celebração nas Paróquias: exposição do Santíssimo Sacramento; oração dos salmos e 
cânticos do ofício correspondente; palavra de Deus vocacional (motivação à luz da Palavra); 
oração do terço meditado, e bênção solene do Santíssimo Sacramento. 
Dia e hora: programação feita pela Comunidade. 
Participantes: Lideranças e demais fiéis em geral. 

 
 

OBSERVAÇÕES PARA REUNIÃO DO CLERO 31/08/17 – QUINTA-FEIRA – 9:30h 
- A reunião terá apenas um item em pauta, mas muito significativo, e as Comunicações; 
- Pauta: Diretório sobre a Iniciação Cristã; 
- 11h daremos início à Missa de Aniversário dos oitenta anos de vida de Dom Ramón, nosso 
querido Bispo Emérito; 
- Almoço Festivo, no Centro de Pastoral São Pedro Nolasco, após a missa; 
- ATENÇÃO: trazer para a Reunião a sua contribuição, sugestões sobre o Diretório da Iniciação 
Cristã, que foi distribuído, para estudo, na última Reunião do Clero. Nesta reunião 
sintetizaremos as últimas sugestões para a elaboração definitiva do Documento que será 
apresentado na Assembleia Diocesana de Pastoral, em Novembro deste ano. 

 
 
 Agradecido pela atenção, desejo a todos um excelente mês de agosto. Sob a 
proteção de Nossa Senhora das Mercês, Deus confirme e leve a termo a obra iniciada, vos 
abençoe e vos guarde em todos os caminhos! 
 
  Em Cristo Jesus, 
 
  

Dom Marcos Antonio Tavoni 

Bispo Diocesano de Bom Jesus do Gurguéia 


