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Queridíssimos todos da Paróquia do Senhor Bom Jesus,

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

1. No último dia 11 de abril deste ano, eu, Pe. Françoá Costa, tomei posse como
administrador paroquial da nossa querida Paróquia Senhor Bom Jesus, aqui no
Setor O, na Ceilândia. Estou feliz e animado para que, juntos, façamos um belo apostolado
para a glória de Deus e o bem das pessoas. Lembremo-nos, contudo, que para que
sejamos mais temos que ser melhores, mais santos, mais de Deus.
2. Além de continuar com as orações pela recuperação do Pe. Marcelo Vitorino,
meu estimado irmão no sacerdócio, rezemos também por todos os sacerdotes,
especialmente os que morreram ou estão sofrendo graves consequências por causa do
vírus do momento. Estendamos as orações a todas as pessoas, especialmente pelas da
nossa paróquia. Ao mesmo tempo, eu exorto a que não tenham medo: vamos rezar.
Voltem à igreja. Pois, afinal, a paróquia é um lugar seguro, pois conta com a benção do
Senhor Bom Jesus e segue todos os protocolos que as autoridades pedem.
3. Tendo em conta que eu gostaria que todos voltassem à igreja, aumentei,
desde o dia 12 de abril o número de missas dominicais nesta paróquia: sábados, às
17 horas na matriz e às 19 horas na Capela; domingos, todas na matriz: 08h, 10h e 19h30.
Desta maneira, estamos oferecendo, no total, 5 missas dominicais ao Povo da nossa
paróquia. Evitaremos, desta feita, as aglomerações, já que há grande oferta de horários.
O santo sacrifício da Missa é a nossa força, especialmente nesses dias nos quais
muitas pessoas estão sem Missas porque as autoridades civis e jurídicas não as
estão permitindo. Nós, ao participarmos devotamente da celebração da
Eucaristia, podemos viver para com esses irmãos a comunhão dos santos,
enviando forças espirituais para toda a Igreja.
4. Durante os dias de semana, celebro todos os dias, de segundas às sextasfeiras, às 19h30, na Matriz. Uma Missa de apenas 30 a 35 minutos e, portanto, apenas
com cantos de entrada, aclamação ao Evangelho, ofertório, comunhão e final. Nessas
Missas, começo-as sempre desde o Altar; não precisam dar aquelas respostas facultativas
durante as orações eucarísticas, exceto a resposta ao “Eis o Mistério da Fé” e o “Amém”
da doxologia final; não fazemos as Preces (também facultativas na liturgia); tampouco
daremos avisos. Contudo, nas quintas e sextas-feiras, e somente nestes dias, darei, eu
mesmo, os avisos, se houver. Certamente, durante a semana, quem faz a primeira leitura,
faz também o salmo. Estou seguro que a nossa piedade e agilidade nas Missas semanais

ajudará a muitas pessoas a participarem delas, pois saberão que a nossa pontualidade
não prejudicará outras programações familiares e sociais que, porventura, tiverem.
5. Aos finais de semana (sábados e domingos), podemos cantar tudo, menos o
ato penitencial, o qual cantaremos apenas nas Missas que forem solenidades; começo as

missas da Cadeira, não do Altar; faremos as respostas das orações eucarísticas e teremos
as Preces. Vocês mesmos darão os avisos finais nas Missas dominicais.
6. Aos cerimoniários, acólitos, coroinhas e guardiãs, agradeço o trabalho de
vocês bem próximos ao Altar de Deus. Peço a todos vocês que compareçam a uma breve
reunião no próximo sábado, dia 17 de abril, às 16h, isto é, pouco antes da Missa
para acertamos alguns detalhes. A reunião será dentro da igreja e todos devem vir com
máscaras e guardar o distanciamento. Como seremos breves, peço pontualidade extrema.
Logicamente nesse sábado não deve haver adoração ao Santíssimo na igreja antes da
Missa devido a essa reunião.
7. Sobre o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento que há antes
da Missa: façam-no apenas de terças às sextas-feiras e aos domingos (porém somente
antes da missa dominical da noite). O tempo de adoração está muito bom: 30 minutos
antes da Missa; porém, nas quintas e aos domingos, 60 minutos antes da Missa. Uma
paróquia que adora é muito abençoada. Portanto, mesmo se não houvesse a intenção
especial pela saúde do Pe. Marcelo Vitorino, eu pediria a vocês esse tempo de adoração,
pois é algo precioso para a nossa paróquia.
8. Não costumo estar nos grupos de redes sociais da paróquia. Agradeço a
compreensão. No entanto, conversarei com todos e estarei bem próximo a todos. Peço
apenas paciência nesses primeiros dias, uma vez que vocês são muitos e eu apenas um.
Mas falarei com todos; mais ainda, aqueles coordenadores que não vierem falar comigo,
eu mesmo farei questão de pedir à secretaria que marque uma reunião entre eles e eu.
9. Há muitas coisas ainda para resolvermos, mas, conto com a paciência de vocês
e com a intercessão de Nossa Senhora. Rezem por este padre que, com a graça de Deus,
terá sempre para cada um de vocês um lugar no seu coração sacerdotal.

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