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VINHO NOVO EM 
ODRES NOVOS

(Mt 9,17)

O�ação pela� �ocacçõe�
Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos 
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas 
nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o 
convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas 
convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis como 
sacerdotes, como diáconos, como religiosos, religiosas, 
leigos e missionários para o bem do povo de Deus e de toda a 
humanidade. Amém
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A n�idade

É bom, é bonito, é saboroso e é prazeroso contemplar, com 
as pupilas dos nossos olhos, as belezas e as riquezas das nossas 
Comunidades Eclesiais Missionárias, espalhadas pelo Vale do 
Tocantins e pelo Jalapão. Na vastidão dos horizontes destes dois 
territórios, geográficos e existenciais, nossa missão é anunciar a 
alegria do Evangelho que transforma tudo, renova tudo, cuida de 
tudo, dá equilíbrio e esperança a tudo. Qual é a novidade do 
Evangelho? É esta: Jesus é o Vinho Novo que deve ser derramado 
em odres novos, que somos nós, para um mundo novo. É Ele que 
profere para cada um de nós este provérbio: “vinho novo em odres 
novos” (Mt 9,17). É este Vinho Novo que produz em nossos 
corações alegria, festa, paz, fraternidade e liberdade. Os odres 
novos são os nossos corações renovados, convertidos, bondosos, 
abertos, generosos e tementes a Deus. Somente recipientes assim 
são confiáveis para conter as alegrias das bem-aventuranças do 
Reino de Deus. É este Vinho Novo que se faz Palavra, Pão, 
Caridade e Atividades Missionárias.
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Qual é a estrada que devemos seguir?“Abrir o coração ao 
Espírito Santo, discernindo qual é a vontade de Deus”(Papa 
Francisco). Este é então o Objetivo da nossa missão: pelo anúncio 
da Palavra, distribuir Vinho Novo, que é Cristo, em odres novos, 
os nossos corações. Nada nos poderá desviar desta missão. 
Distribuir vinho novo aos fiéis é o que nos faz uma Igreja Sinodal. 
Somos servidores da alegria do Evangelho.“O Evangelho pede que 
cada cristão seja o vinho novo que difunda, ao redor, o perfume do 
Espírito e a força de santidade”(Raniero Cantalamessa). O Vinho 
Novo, Jesus, se faz presente preferencialmente na Eucaristia. É Ele 
quem nos convida: “Felizes os convidados para o banquete 
nupcial do Cordeiro (Ap 19,9). Nossa árdua missão é avaliar e 
comprovar que nossos odres podem conter, sem estragar, o Vinho 
Novo. 

Quando comecei a saborear este provérbio de Jesus, me 
lembrei de quando eu ainda era seminarista, em Roma, em 1985. 
Dom Walmor, atualmente arcebispo de Belo Horizonte e 
Presidente da CNBB, explicou este texto que narra o dia de 
Pentecostes:“Quando ouviram isto, ficaram com o coração 
comovido e perguntam a Pedro e aos outros apóstolos:'Irmãos, 
que devemos fazer?”  (At 2,37). Dizia ele: “os discípulos ficaram 
compungidos”. “Compungir” é deixar o coração comovido, como 
os dos discípulos. Vivemos hoje o nosso Pentecostes. Ontem, como 
hoje, é Pedro quem profere estas palavras: “nossa missão é 
compungir os corações”. Queremos que este Vinho Novo, em 
odres novos, nos deixem compungidos, encantados e compro-
metidos com o sabor, o frescor e a suavidade do Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Em espírito de sinodalidade, queremos ser uma Igreja que, 
pelo anúncio da Palavra de Deus, tenha os olhares amorosos, 
cuidadosos e esperançosos para a Casa Comum das nossas 
Comunidades Eclesiais Missionárias, a partir destes quatro Pilares: 
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3. O Pilar da Caridade (serviços à vida plena: VAS, ASAP, 
Cáritas, Jesus de Nazaré, Pastoral da Criança, Semear etc): como o Pai 
bondoso e misericordioso, vejamos, sintamos compaixão e cuidemos 
dos tristes, aflitos, doentes, encarcerados, migrantes e tantos outros que 
vivem em situações de vulnerabilidades sociais, culturais e eclesiais, 
resgatando a dignidade de quem a perdeu. Por estas ações, promovamos 
a primavera das Pastorais Sociais.

2. O Pilar do Pão (Liturgia, Celebrações, Espiritualidade, 
Festejos, Procissões, Círio de Nazaré em Palmas): contribua com a 
formação humana, teológica, espiritual e missionária das pessoas que 
atuam pastoralmente em nossas comunidades, criando e fortalecendo 
Grupos de Reflexão e Círculos Bíblicos para a Leitura Orante da 
Palavra de Deus. Em Jesus, Deus se fez o pão da vida (Jo 6,35).“A 
Igreja vive da Eucaristia” (Papa João Paulo II). Que por estes Grupos 
sejam formadas Comunidades Eclesiais Missionárias nos próprios 
lares. 

1. O Pilar da Palavra (Iniciação à Vida Cristã, Animação 
Bíblica, Catequese, Formação, Cursos, Estudos, Encontros): em estilos 
mistagógicos, iniciem à Vida Cristã, as crianças, os jovens e os adultos, 
nas cidades, condomínios, periferias, vilas e fazendas, e os conduza ao 
encontro pessoal com Jesus Cristo, a fim de que todos sejamos seus 
verdadeiros discípulos missionários.

COMUNIDADE
ECLESIAL 

MISSIONÁRIA
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4. O Pilar das Atividades Missionárias (Igreja em estado 
permanente de missão: COMIDI, COMIPAS, Infância, Adolescência e 
Juventudes Missionárias, Semanas Missionárias, Famílias 
Missionárias): ir ao encontro das pessoas para ajudá-las a recuperar o 
sentido da vida. Priorizemos as pessoas e os ambientes mais 
desafiadores, onde chegamos menos ou ainda nem chegamos. 
Assumamos ações missionárias com os catequizandos, as juventudes e 
os casais que iniciam a vida matrimonial. Esta nossa missão deve estar 
alicerçada na Palavra de Deus, na comunhão fraterna, na fração do pão e 
na oração, como as Primeiras Comunidades Cristãs. Devemos investir 
mais em ações missionárias pelas redes sociais. 

Que caminho seguir para fazer tudo isto? Há, portanto, uma 
única conversão, a qual todos nós somos chamados: conversão ao 
Evangelho vivo, que é Jesus (Documento Final do Sínodo para a Pan-
Amazônia, 19). No entanto, esta única conversão se desdobra em 
quatro dimensões da mesma conversão: pastoral, cultural, ecológica e 
sinodal. 

À luz do que dissemos, acima, assumamos, em nossa 
Arquidiocese, este Objetivo:

EVANGELIZAR,
pelo anúncio da Palavra de Deus,
no Brasil cada vez mais urbano,

pelo anúncio da Palavra de Deus,
formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,

pelo anúncio da Palavra de Deus,
em comunidades eclesiais missionárias,

pelo anúncio da Palavra de Deus,
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,

pelo anúncio da Palavra de Deus,
cuidando da Casa Comum 

pelo anúncio da Palavra de Deus,
e testemunhando o Reino de Deus, rumo à plenitude,

pelo anúncio da Palavra de Deus.

Dom Pedro Brito Guimarães
Arcebispo de Palmas

Palmas, 17 de dezembro de 2019
9º aniversário de chegada a Palmas



7

Men�agem da As�embleia
ao p�o de Deu�

Igreja Sinodal em busca de novos caminhos o
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2020 - ANO VOCACIONAL - PRIORIDADE - VOCAÇÃO

PALAVRA

PÃO

CARIDADE

AÇÕES
MISSIO-
NÁRIAS

Formação
Bíblica

Vocacional

Uma 
Celebração

litúrgica
vocacional
a cada mês

Promover a
consciência

que cada
Vocação 
é Serviço

Missão 
vocacional 

Inter-
paroquial: 
paróquias 

vocacionais 
missioná-
rias irmãs

Com 
atividades  

vocacionais 
missionárias 

entre as 
paróquias

Nas 
Paróquias, 
nas quais 

forem 
realizadas 
missões

Pároco,  
Conselho 
Pastoral e 
pessoas 

interessa-
das

No decorrer 
do Ano 

Vocacional, 
de acordo 

com a 
Agenda da 

Arquidiocese, 
das Regiões 

e das 
Paróquias 
envolvidas

Nas
Paróquias

Famílias
e

Jovens

Comunidade
Paroquial

Juventudes, 
Famílias, 
Vocações 

Especícas 
e Comuni-

dades

Padres,
Religiosas,
Religiosos e
Lideranças

PV/SAV, EVP
 e Equipes 
Litúrgicas

Pároco,  
Conselho 
Pastoral e 
Lideranças 

das 
Comuni-
dades

Durante 
todo ano. 

Intensicar 
nos Meses 
Vocacional 
(agosto) 

e da Bíblia 
(setembro)

Um
domingo
por mês

No decorrer
do Ano

Vocacional
(Mês

Vocacional)

Paróquia

Paróquia

Nas 
Paróquias

e seus
organismos

Círculo
Bíblico

PILAR              AÇÃO             COMO?        PARA QUEM?    QUEM?             QUANDO?       ONDE?

Missa
Dominical

Que todas 
as ações 

pastorais e 
celebrativas 

tenham a 
promoção 
vocacional 
como tema 
transversal 

INDICAÇÕES PRÁTICAS PARA O CALENDÁRIO PAROQUIAL DE 2020:

1.  No primeiro trimestre de 2020, as Paróquias e as Regiões Pastorais realizarão as suas Assem-
bleias para encaminharem as decisões da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral de 2019.
2.  Cada Paróquia, em Assembleia, programe atividades, em conformidade com as ações 
indicadas pela Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. 
3.  Os delegados paroquiais que participaram da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral deverão 
estar presentes nessas Assembleias. Sugere-se também que membros do VAP estejam presentes 
nessas Assembleias.
4.  A abertura do Ano Pastoral será no dia 22/02, em horário e local ainda a serem definidos.
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Açõe� past�ai� par� 202�
�no �ac�cio�al



2021 - ANO DO ESPÍRITO SANTO - PRIORIDADE -   FORMAÇÃO

PALAVRA

PÃO

CARIDADE

AÇÕES
MISSIO-
NÁRIAS

Escola
para

leigos

Formação 
Litúrgica 
para os 
Agentes 

de Pastoral

Criar
Pastorais
Sociais

em todas
as

Paróquias

Criar 
comissões 

missionárias 
para formação  

e gestos 
concretos, 
de acordo 

com a 
necessidade 
da paróquia

Formar 
equipes;
Levantar 

necessidades 
paroquiais;
Elaborar e 
executar 
planos de   
formação 

Todas
as 

Paróquias

COMIDI, 
COMIPAs, 
Conselhos
Arquidio-
cesano e 
Paroquial 

de  
Pastoral

Levanta-
mento de 
dados:  

2º semestre 
de 2020;
Execução 
do Plano:
de janeiro 

a dezembro 
de 2021

Arquidiocese
de

Palmas

Leigos de 
toda a 

Arquidiocese 
e das 

Regiões 
Pastorais

Leigos, 
atuantes nas 
pastorais e 

movimentos 
e outros

Leigos

Clero e
leigos

Coordena-
ção de 

Liturgia da 
arquidiocese

Vicariato
da 

Ação
Social

Durante
o ano

de 2021

Na última
semana

da 
quaresma

Maio
a

Setembro

Arquidiocese
de

Palmas

Arquidiocese, 
por Regiões

Pastorais

Paróquias

Presencial
e

EAD

PILAR              AÇÃO             COMO?        PARA QUEM?    QUEM?             QUANDO?       ONDE?

Divulgação
em geral
em sites,
panetos,

redes sociais
e cartazes

Por meio
de

capacitação
dos

líderes

INDICAÇÕES PRÁTICAS PARA O CALENDÁRIO PAROQUIAL DE 2021:
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1.  Durante o ano de 2021, nos 25 anos da Arquidiocese de Palmas, haja nas Paróquias e nas 
Regiões Pastorais Eventos específicos para comemorar este Jubileu de Prata.
2.  Em 2021 será convocada a 8ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral.
3.  Está previsto para o dia 31/05/2021 a inauguração da Catedral do Divino Espírito Santo, 
em Palmas.
4.  Uma sugestão: que, ao menos neste ano de 2021, o Tocantins seja consagrado ao Espírito 
Santo.
5.  Neste ano de 2021 serão renovadas as coordenações que atuam, em nível Arquidiocesano.

Açõe� past�ai� par� 2021
�no do �pírito Santo
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�notaçõe�

 
Neste Ano Vocacional, convoco 

os Presbíteros,
os Diáconos permanentes,

os Religiosos e as Religiosas,
as Comunidades de Vida,

os Seminaristas e Vocacionados,
e os Leigas e Leigas

a adotarem e a pautarem nos seus programas de vida
uma vasta e capilar Pastoral Vocacional 
que vocacione todos e todas em Palmas.

Co�-vocação:
�ocacio�ar Palma�
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63 3218-8400 / 8401                    curia@arquidiocesedepalmas.org.br                arquipalmas

ARQUIDIOCESE
D E P A L M A S

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos éis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo 
será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos éis, com a 
luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua 
consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém

Vinde, �pírito Santo...
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