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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. O mês de maio é, por antonomásia, o mês de Nossa Senhora, das mães, das flores.
Nesse mês também celebraremos a festa do Espírito Santo no dia 23, no contexto da
Páscoa do Senhor. Mais ainda, Pentecostes encerra o Tempo Pascal. Com Maria, a
Esposa do Espírito Santo, caminhamos rumo a Pentecostes. Nesse sentido, uma bela
jaculatória que poderia nos acompanhar nos próximos dias seja a seguinte: “Vinde
Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima
Esposa!”. Se nos prepararmos para receber o Espírito Santo com Maria estaremos a
imitar os fiéis na Igreja primitiva que “unânimes, perseveravam na oração com
algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos” (At
1,14). Precisamente com todas as mulheres nesse mês das mães, principalmente com
a Mãe de Deus e nossa, e também com todos os irmãos, esperamos com fé o Espírito
Santo que há de acender o fogo do amor divino em nossos corações.
2. No dia 13 de maio, comemoramos Nossa Senhora de Fátima. Na Missa da noite, na
Matriz, às 19h30, também honraremos a Santíssima Virgem Maria e faremos três
oferendas de flores, simbolizando cada um dos três terços do Rosário e rezando pela
inocência das crianças, pela pureza dos jovens e pela santificação das famílias, assim
como pelo fim da pandemia e pelo mundo que está sofrendo por causa do covid-19.
Para as oferendas de flores, as famílias que quiserem fazê-la dirijam-se à secretaria e
se ofereçam para fazer essa honraria à Nossa Senhora: as primeiras três famílias que
se candidatarem farão esse belo gesto filial.
3. Por ocasião da solenidade de Pentecostes, a nossa Paróquia vai viver a Semana de
Pentecostes, desde o dia 16 de maio até o dia 23. Durante esses oito dias, vamos
iniciar a Santa Missa sempre com um cântico ao Espírito Santo e, durante a ação de
graças, em lugar das orações habituais, rezaremos a Ladainha ao Espírito Santo, a
qual deverá ser dirigida pelo comentarista após o canto de comunhão. O padre
celebrante procurará durante todos esses dias sublinhar, nas homilias, algum aspecto
sobre a Pessoa e a ação do Espírito Santo.
4. No dia 22 às 19h haverá a Crisma de alguns jovens da nossa Paróquia. Como esse
é o Sacramento do Espírito, poucos dias são tão oportunos para celebrá-lo do que as
vésperas de Pentecostes. No dia 22, portanto, não haverá a Missa das 17h na Matriz,
mas apenas a Missa das 19h, a qual será celebrada pelo Pe. Ricardo e concelebrada

por mim, Pe. Françoá Costa. Padre Ricardo Ferreira, vigário episcopal para a Ceilândia,
virá dar o Sacramento aos nossos jovens.
5. No dia de Pentecostes, dia 23 às 18h, haverá o Pentecostes Paroquial, um momento
de oração, adoração, cura e libertação realizado pela Renovação Carismática. O
convidado será o Marcos Alves. Esse momento terminará com a Santa Missa das
19h30.
6. Ainda vivendo o mês de maio, no dia 27 celebrarei a Santa Missa no Santuário da
Mãe Rainha às 16h, situado à Rodovia DF 001 Km 04 EPCT Leste, Lago Norte, Brasília
– DF. Os fiéis paroquianos do Senhor Bom Jesus que puderem e desejarem poderão
participar, lá rezarei intensamente pela nossa Paróquia e seus paroquianos.
7. Despeço-me desejando a todas as mães muitas felicidades nesse dia 9 de maio, dia
das mães. A minha morreu no dia 23 de março de 2006, mas sei que agora tenho duas
mães no céu, Nossa Senhora e minha mãe biológica, Eva Rodrigues Figueiredo Costa,
pela qual rezo a missa em sufrágio, mesmo sabendo que, pela graça de Deus e sua
piedade, já estará desfrutando da visão de Deus no céu. Queridas mães, vocês são
admiráveis, como nós as amamos! Afinal, o que seria de nós sem vocês? Nada, nem
teríamos nascido. Deus abençoe cada mãe. É tão bela a palavra mãe que ela remete
a uma realidade excelente, profunda a tal ponto que o Apóstolo chegou a dizer que “a
mulher será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé,
no amor e na santidade” (1 Tm 2,15). É isso que desejamos às nossas queridas mães:
fé, amor e santidade.

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