Carta Circular, 1 de agosto de 2021
C.005/21

Queridíssimos todos da Paróquia do Senhor Bom Jesus,
tanto os da Matriz quanto os da Capela Sant’Ana e São Joaquim.

1. O dia do Senhor Bom Jesus coincide com a festa da transfiguração, 6 de agosto.
Sendo assim, ao olharmos um pouco o contexto do Evangelho da Transfiguração,
observamos que Jesus tinha anunciado aos seus que “é necessário que o Filho do
homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos
sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e ressuscite ao
terceiro dia” (Lc 9,22; cf. Mt 16,21); que ele tinha falado também que se alguém o
quisesse seguir que tomasse a cruz (cf. Mt 16,24). Por outro lado, alguns discípulos
esperavam um messias político que vencesse pela força de um exército dominador
o poder dos romanos, de cujo jugo desejavam ver-se livres.
2. Tendo em conta tudo isso, podemos dizer que os discípulos encontravam-se
bastante desnorteados e até mesmo desanimados. A transfiguração do Senhor é
um consolo. De fato, dizia São Leão Magno que “o fim principal da transfiguração foi
desterrar das almas dos discípulos o escândalo da Cruz”; trata-se de uma “gota de
mel” no meio dos sofrimentos. A transfiguração ficou tão gravada na mente dos três
apóstolos que estavam com Jesus que anos mais tarde São Pedro lembrar-se-ia
deste fato na sua segunda epístola: “Este é o meu filho muito amado, em quem
tenho posto todo o meu afeto”. Esta mesma voz que vinha do céu nós a ouvimos
quando estávamos com ele no monte santo” (2 Ped 1,17-18). Ele, Jesus, continua
dando-nos o consolo – quando necessário – para podermos continuar caminhando
e para que nunca desistamos. É preciso que façamos muitos atos de esperança,
uma virtude muito importante para todos os membros desse estado da Igreja que
nós chamamos de “militante” ou “peregrina”. Somos os que combatem e somos
combatidos, a nossa força vem do Senhor, nele nós esperamos.
3. Nesse ambiente, celebraremos a festa do Senhor Bom Jesus em forma de tríduo.
No dia 6 de agosto, às 19h30, Dom Paulo Cézar, nosso Arcebispo, virá celebrar
conosco; no dia 7, às 17h, Dom Marcony, um dos bispos auxiliares de nossa
Arquidiocese, rezará conosco o Santo Sacrifício da Missa; finalmente, no dia 8, às
19h30, eu mesmo, Pe. Françoá Costa, celebrarei a Santa Missa de encerramento
da nossa festa. As orações do Tríduo serão rezadas dentro da Missa, tanto na hora
das Preces quanto durante a ação de graças da Celebração Eucarística. Todos os
dias, sempre a partir das 17h, haverá barraquinhas com comidas típicas.

4. O mês de agosto é, tradicionalmente, o tempo de pensarmos nas diversas
vocações na vida da Igreja, na qual se destacam duas: a vocação à vida familiar e a
vocação ao sacerdócio ministerial. Nesse ano, a Semana Nacional da Família
acontecerá nos dias 8 a 14 de agosto e, por esse motivo, no dia 11, às 19h30,
teremos uma Missa especial, na qual daremos uma benção especial para todas as
famílias da nossa Paróquia.
5. No dia 15 celebraremos a Assunção da Virgem Maria aos céus. Como será um
domingo, manteremos os horários habituais de missas dominicais. Contudo,
aproveito a ocasião para informar-lhes que oferecerei um Seminário de Mariologia
online e gratuito nos dias 9, 10 e 11 de agosto, sempre às 20h30. No primeiro dia,
falarei dos quatro dogmas marianos; no segundo, sobre qual seria o possível quinto
dogma sobre Nossa Senhora; no último, as aparições de Nossa Senhora. Para
inscrever-se no seminário, basta acessar o seguinte link:
www.ocursodeteologia.com.br/seminariodeteologia
6. Por último, convoco os coordenadores e vices dos diversos grupos da nossa
Paróquia para a nossa reunião do CPP, Conselho Pastoral Paroquial, no dia 4 de
setembro às 15h, no salão paroquial. Trataremos diversos temas pertinentes à
nossa vida paroquial. Se algum grupo quiser que seja apresentado algum assunto
de seu interesse, deverá deixar as sugestões na secretaria paroquial para fazermos
a pauta da nossa reunião, na qual nos ateremos tão somente aos assuntos da
pauta, sem divagações nem perdas de tempo.

Abençoo vocês em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.
Pe. Françoá Costa
Administrador Paroquial
Paróquia Senhor Bom Jesus
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