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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. O mês de junho inicia-se com a belíssima solenidade do Corpo e do Sangue de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida como “Corpus Christi”, a ser celebrada no dia 3 

de junho. Poucos dias depois teremos outra solenidade que toca muito a nossa vida, 

a do Sagrado Coração de Jesus, a ser vivida por nós no dia 11 de junho. Sendo assim, 

bem podemos chamar junho de o Mês Eucarístico e do Sagrado Coração de Jesus. 

Tudo em Cristo é adorável e, portanto, vamos viver essas festas em profundo espírito 

de adoração. Quem sabe, nesse mês, cada um de nós poderia lutar para crescer na 

piedade eucarística através das comunhões espirituais, visitas ao Santíssimo 

Sacramento e momentos de adoração silenciosa diante do Sacrário. Por ocasião da 

solenidade de Corpus Christi, teremos 3 Missas: 08h, 10h e 19h30. Na Missa das 10h 

terá lugar a Primeira Comunhão de umas 60 crianças, pela qual damos graças a Deus. 

Lembrem-se que a Missa da véspera, portanto dia 2 de junho, já será de Corpus Christi, 

com a qual também se cumpre o preceito. 

2. Tendo em vista a festa do Santíssimo Sacramento, chamo também a atenção para 

o decoro das nossas Santas Missas. Cuidemos de preparar bem tudo o que se refere 

ao culto divino: treinar as leituras, ensaiar os cantos, fazer as genuflexões diante do 

Santíssimo Sacramento, utilizar roupas que estejam de acordo com o espaço sagrado, 

evitar telefones a tocar durante o santo sacrifício da Missa, cortar as conversas 

paralelas durante a Missa. Em cada celebração eucarística encontramo-nos diante do 

Calvário, porém de maneira incruenta. Contudo é o mesmo sacrifício do Senhor, 

outrora oferecido no altar da cruz, agora nos altares das nossas igrejas. Enfim, creio 

que a verdadeira reforma da Igreja realmente passa pela oração pessoal e pela oração 

litúrgica. Quando rezarmos a Missa bem e dela participarmos com proveito, quando 

adorarmos reverentemente o Senhor, então as reformas dos costumes acontecerão. 

No que se refere ao Senhor, ele sempre nos receberá com muita dignidade, a de filhos 

de Deus. 

3. A nossa igreja continua ativa. A pesar dos momentos difíceis pelos quais estamos 

passando no que se refere a essa terrível pandemia que assola a humanidade, teremos 

o nosso tradicional Arraiá, ainda que adaptado à situação presente. O Arraiá do Senhor 

Bom Jesus acontecerá no final de semana, dias 5 e 6 de junho. Teremos barraquinhas 

com comidas típicas e as vendas vão começar a partir das 17h, tanto no sábado quanto 



no domingo. Vamos participar, pessoal. Prestigiem também as ‘lives’ com os cantores 

Erick Velaz e Lélio Guedes, que serão transmitidas em nossas redes sociais. 

4. Meus queridos todos, não nos esqueçamos dos mais necessitados. Com essa 

finalidade, instituímos a Semana da Caridade. Há anos os Vicentinos têm realizado um 

trabalho muito qualificado junto aos pobres. Nós, como comunidade, queremos ajudá-

los mais de perto. Sendo assim, a semana entre o primeiro e o segundo domingo do 

mês será o momento para recolhermos alimentos não perecíveis. Durante a Semana 

da Caridade vamos deixar uma caixa para recolhermos os alimentos entre a igreja e a 

secretaria. Desta maneira você poderá deixar os alimentos aqui na paróquia durante 

toda aquela semana. Essa Semana substitui o tradicional Domingo do Pão e da 

Partilha: vamos partilhar não somente no domingo, mas a semana inteira. 

5. No dia 26 de junho, das 15h às 17h teremos nossa Assembleia Paroquial temática, 

a qual coincidirá com a primeira reunião do CPP comigo, Pe. Françoá Costa. Na ocasião, 

todos os coordenadores e vices de todos os grupos da Paróquia são convocados a 

participarem. Essa Assembleia-CPP será preparada pela Comissão Litúrgica, motivo 

pela qual preciso ter uma reunião com a Comissão no dia 15 de junho, terça-feira, às 

20h, a ser realizada no salão paroquial. 

 

 

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

 

Pe. Françoá Costa 

Administrador Paroquial 

Paróquia Senhor Bom Jesus 

 

 

E-mail: fcostaoriente@gmail.com 

Instagram: @padrefcosta 

Site: www.padrefcosta.org 

Telegram: t.me/padrefcostaa 
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