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Queridíssimos todos da Paróquia Senhor Bom Jesus, 

tanto os da Matriz quanto os da Capela Sant’Ana e São Joaquim. 

 

1. No dia 26 de junho (deste ano), tivemos a nossa Assembleia Paroquial, que foi também 

reunião do Conselho Pastoral Paroquial (CPP). Foi um encontro muito edificante, participado 

por 63 pessoas, entre as quais, o Diácono Valney e eu, Pe. Françoá Costa. Lá estavam 

presentes coordenadores e vices de diversos grupos, movimentos e pastorais da nossa 

Paróquia, assim como outros fiéis que vieram fazer parte desse momento de comunhão. 

Falamos sobre a Evangelização e, portanto, sobre a pregação da Palavra de Deus em todos 

os seus níveis – querigmático, catequético e teológico – e decidimos caminhar mais 

decididamente tanto no que se refere à formação dos fieis paroquianos quanto à 

evangelização dos que moram no nosso Setor O. Peço ao Espírito Santo que as nossas 

palavras e o nosso entusiasmo  não se limitem àquele feliz dia 26, mas que seja uma realidade 

palpável, pois caminhamos rumo à eternidade e não temos tempo a perder, uma vez que 

queremos caminhar segundo o ritmo que Deus marcar para nós. 

2. O nosso labor evangelizador é, indubitavelmente, um trabalho em comunhão com toda a 

Igreja e, de maneira muito especial, em união com o nosso Arcebispo, Dom Paulo Cézar, e 

com o nosso queridíssimo Santo Padre, o Papa Francisco. Sem o Papa não somos católicos, 

ou seja, sem o Papa não somos aquela Igreja de dois mil anos! Todos os anos a Igreja celebra 

a festa dos santos Apóstolos Pedro e Paulo, a qual, no Brasil, é transferido para o domingo. 

Portanto, nós a celebramos neste domingo, 4 de julho, aqui em nossa Paróquia. É o dia do 

Papa! Rezemos por ele, não somente na Santa Missa, mas também na parte do Rosário que 

rezamos no dia de hoje e em outros momentos de oração. Ofereçamos orações não somente 

pelo Papa, mas também por seus colaboradores mais próximos, os quais têm a nobre missão 

de ajudar de perto o Vigário de Cristo e Sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Infelizmente 

há muita gente, com espírito pouco católico, que ousa arrogar-se contra o Papa, inclusive 

falando mal dele na internet e em outros canais. É uma pena! Se o pai biológico de qualquer 

um de nós fizesse algo que não está tão bem, mesmo que usasse drogas ou tivesse matado 

alguém, não seríamos nós, se somos bons filhos, a difamar o nosso pai, colocando o seu 

nome e os seus pecados de maneira pública, na mídia. Dá pena ver católicos expondo o Papa, 

julgando, sem compreender as diversas circunstâncias, algumas palavras do Soberano 

Pontífice. Desta feita, quem fica feliz é o Inimigo das nossas almas e os inimigos da Igreja de 

Cristo, a Católica. São João Bosco falava dos três amores brancos: Jesus eucarístico, Maria 

Imaculada, o Santo Padre. Amemos como os santos e as mesmas realidades que os santos 

amavam: Jesus, Maria, o Papa. 

3. Este mês de julho caracteriza-se por ser o tempo de férias. Muitas pessoas aproveitam 

para viajar e descansar um pouco de seus labores habituais. Gostaria de lembrar que férias 



não é ficar sem fazer nada, mas é mudar de atividade, como São Josemaria Escrivá gostava 

de dizer. Aproveitemos esse tempo para rezar um pouco mais, inclusive fazendo alguma visita 

diária ao Santíssimo Sacramento; ir ao encontro de alguém da nossa família, que se encontra 

um pouco sozinho; ajudar alguma pessoa necessitada, quiçá através de uma instituição de 

caridade ou nossos vicentinos daqui da Paróquia; ler um bom livro; aplicar tempo a atividades 

esportivas, que tanto ajudam a melhorar o bom humor, nesses dias que estamos mais 

intensamente em casa com os demais familiares. Quanto ao bom livro a ler, gostaria de 

aconselhar a todos o belo testemunho titulado “O Preço a pagar por me tornar cristão” 

(Joseph Fadelle). No campo da literatura, indico “David Cooperfield” (Charles Dickens) para 

os mais adiantados em idade, “Viagem ao mundo em oitenta dias” (Jules Verne) para os 

rapazes, “Alice no País das Maravilhas” (Lewis Carroll) para as moças; contudo, esses livros 

são indicados para todos, por mais que eu tenha feito aqui essa pequena distinção. 

4. Entre as festas do mês de julho, a de São Joaquim e Sant’Ana, no dia 26 de julho, tem 

especial importância para nós por causa da nossa Capela situada na EQNO 4/6. De fato, 

celebramos o tríduo dos nossos santos queridos lá na Capela São Joaquim e Sant’Ana. A 

programação será a seguinte: 

Segunda-feira, dia 26, às 19h, na Capela, rezaremos juntos o Terço diante do 

Santíssimo Sacramento, depois do qual darei a benção do Santíssimo pelas famílias da nossa 

Paróquia; às 19h30, haverá a Santa Missa. 

Terça-feira, dia 27, às 19h, na Capela, os nossos Leitores e o Apostolado da Oração 

rezarão o Ofício de Nossa Senhora, às 19h, com a participação dos demais membros da 

comunidade; às 19h30, haverá Missa. 

Quarta-feira, dia 28, às 19h, na Capela, rezaremos as Vésperas da Liturgia das 

horas, presididas por mim mesmo; às 19h30, celebrarei a Santa Missa. 

Durante todos esses dias, os nossos jovens alegrarão o nosso estômago com deliciosos 

pastéis a serem vendidos após as Missas da Capela. 

Para nos juntarmos mais fervorosamente nessas festividades de São Joaquim e 

Sant’Ana, nos dias 26, 27 e 28 de julho não haverá Missas na Matriz, nem sua programação 

habitual. As Missas serão na Capela. Na Matriz, as Missas diárias voltarão a ser celebradas no 

dia 29, às 19h30, como já é costume, precedida pela adoração e pelas confissões das 18h30. 

 

Abençoo vocês em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. 

 

Pe. Françoá Costa 

Administrador Paroquial 
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