PARÓQUIA SÃO PIO DE PIETRELCINA

Caros irmãos: Que a paz de Cristo esteja convosco!
Diante das mudanças nas orientações para a participação nas missas destes últimos dias e os
próximos eventos que viveremos, no mês da festa do nosso padroeiro, decidimos escrever estas linhas para
não nos estendermos tanto nos avisos.
Sobre as missas e confissões
Como é público e conhecido por todos, já é possível a participação das crianças abaixo de 12 anos
e dos adultos maiores de 60 anos nas Igrejas e templos. Alegramo-nos imensamente com esta nova fase,
mesmo sabendo que o retorno de alguns não será imediato. Em nossas celebrações presenciais, ainda são
necessários alguns critérios como o espaçamento entre os assentos, a prudência e cuidados como o uso
obrigatório de máscara, álcool em gel e aferição de temperatura na entrada. As crianças também devem
ocupar uma cadeira, permanecendo toda a celebração junto aos pais. Para uma acolhida mais ampla e efetiva,
nossas missas continuarão sendo realizadas nas tendas do terreno. Com a revogação do inciso que estabelecia
o intervalo entre as celebrações religiosas, poderemos retornar aos horários mais próximos à normalidade,
acolhendo também mais irmãos em nossas celebrações. A partir do próximo fim de semana, 12 e 13 de
setembro, serão estes os horários das missas:
-

semanal: segunda a sexta, às 19h15
dominical: sábado, 18h30; domingo, 8h, 10h, 17h, 19h e 20h30 (apenas a missa das 10h continuará
com a transmissão pelo YouTube, no canal TV Paróquia São Pio).

Para aqueles que estão ainda impossibilitados de participar das celebrações por serem do grupo de
risco, continuaremos a distribuição da comunhão eucarística no domingo, após a missa das 8h e das 10h,
no templo da paróquia. A princípio, enquanto não estiverem lotadas todas as missas, continuaremos
celebrando sem exigir inscrição prévia, exceto na semana da festa do padroeiro, conforme explicaremos mais
adiante. Neste último fim de semana (29 e 30 de Agosto) notamos que a missa do sábado e as missas das 8h
e 17h no domingo estavam mais vazias. Apenas a missa das 11h e das 20h lotou. Portanto, procurem
frequentar estas missas e, na medida do possível, permanecerem fixos em uma missa. Caso vejamos que
todas as missas lotaram, buscaremos uma nova solução.
As confissões já não serão mais por agendamento, mas por ordem de chegada, no templo.
Orientações ou direcionamento deverão ser agendados na secretaria, de acordo com os horários de
atendimento de cada padre. Horários das confissões:
- de terça a sexta, das 17h às 18h45;
- sábado, das 10h ao 12h.
Os batismos de crianças de nossa paróquia estão sendo agendados após conversa prévia dos pais e
padrinhos com os padres. Informações, na Secretaria, de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 8h às
13h ou pelos telefones 3344.8105 / 99294.7301.
Até o presente não tínhamos tocado no tema dízimo ou coleta por compreender que o momento é de
dificuldade para todos. Contudo, prevendo algumas adaptações que teremos que fazer na entrada do terreno e
talvez também nas tendas, em vista do tempo chuvoso, exortamos àqueles que possam, a serem generosos,
pois houve uma grande queda no ingresso de recursos. Voltaremos a fazer as coletas dentro das celebrações,
no momento próprio.
Pedimos a vocês a compreensão e a caridade com o momento presente. Tenham a certeza de que o
nosso espírito é o de procurar retirar - e não colocar - impedimentos para a participação de todos. Por vezes
algumas dificuldades se apresentam, independente do nosso querer, e nos obrigam adequar-nos a certos
cuidados e decisões. Agradecemos a generosidade de muitos que, ao longo dessa pandemia, tem despertado
para o sentido eclesial, sentindo essa paróquia como sua, mas num espírito bom, de serviço e entrega,
obediência e comunhão. É a caridade de Cristo que nos impele (2 Cor 5, 14). Que as dificuldades e crises do
tempo presente forjem nossa versão provada e comprovada, consolidada no amor a Deus e aos irmãos.

Sobre a Novena do Padroeiro
Estamos no mês da festa do nosso padroeiro, Santo Padre Pio de Pietrelcina. Temos muitas
lembranças belas da nossa festa do ano passado, em 2019: houve uma grande adesão à novena, durante a
qual meditamos os temas propostos na Semana Nacional da Família. No domingo, 22 de setembro, tivemos a
presença do então nosso cardeal, Dom Sérgio da Rocha. Foi sua última visita à nossa paróquia. Na segunda
feira, dia 23, fomos visitados por diversos devotos do padre Pio, vindos de diversas partes do Distrito
Federal. Intensa foi também a parte comemorativa: aconteceu nossa 2a. “Spaghettata di São Pio” e a noite da
pizza, num ambiente familiar, de grande comunhão. É belo recordar este momento festivo, mas não podemos
parar no mero saudosismo.
É claro que a festa deste ano de 2020 não poderá ser celebrada nas mesmas proporções da festa do
ano passado. Entretanto, devemos encontrar meios novos de expressar esta comunhão paroquial e devoção
ao Padroeiro que a Providência colocou próximo a nós, que aliás ajudou-nos a viver este período diferente da
história. Neste folheto, para não estender muito os avisos, estamos deixando algumas informações sobre o
modo que temos encontrado para celebrarmos de modo digno e honroso nosso Padroeiro, mesmo em tempos
de pandemia.
Todos os anos a novena do nosso Padroeiro inicia-se no dia 14 de Setembro, Exaltação da Santa
Cruz. Este ano é uma segunda-feira. Para não nos estendermos muito no horário e na presença dos fieis no
espaço das tendas, faremos o momento da novena dentro da própria missa e não à parte, como no ano
passado, às 19h15. No sábado, a novena será às 18h30 e no domingo na missa das 19h. Não rezaremos as
Vésperas, como temos feito, dentro da missa, e sim a oração própria do nosso padroeiro, ao final da
celebração. Para participar presencialmente das celebrações, deixaremos 100 vagas diárias para inscritos
no sistema Sympla. As outras estarão livres, até completarem as cadeiras. Essa opção de inscrição visa,
sobretudo, os que quiserem garantir sua vaga na celebração todos os dias. É necessário imprimir a inscrição.
Lembramos também que estaremos transmitindo via YouTube, do mesmo modo como temos feito neste
tempo.
No dia da festa do nosso Padroeiro, quarta-feira, dia 23, celebraremos as seguintes missas: 8h,
10h; 19h e 20h30, todas nas tendas. Estas igualmente terão vagas garantidas por inscrição e vagas livres,
até completarem as cadeiras. No espaço do templo da paróquia, também acontecerá uma missa, ao meio
dia, somente com inscrição prévia pelo Sympla. Ao longo do dia, também no templo, haverão padres
atendendo confissões o dia inteiro e adoração ao santíssimo, das 13h às 18h. Lembramos que é um dia
especial em nossa paróquia, um dia de graças! Tentaremos encontrar padres disponíveis, que possam nos
ajudar nestas confissões. Lembrem que nosso padroeiro foi desde muito cedo conhecido pela disponibilidade
às confissões, porque sabia quantas almas são salvas, limpas, ajudadas e libertadas através deste sacramento.
Aproveite este dia, portanto, para receber esta graça que sua paróquia e seu Padroeiro desejam lhe oferecer.
Talvez ainda não seja o momento de realizar algo no âmbito festivo, como pensávamos, mas alguma
iniciativa nas raízes italianas do nosso padroeiro ainda pode ser amadurecida. Desde já agradecemos todos
aqueles que, com um espírito de amor à Casa de São Pio em Brasília, se colocarão à serviço dos outros
paroquianos e devotos de nosso padroeiro que visitarão nossa paróquia. Como dissemos em recente ocasião,
este espaço das tendas que a Providência preparou para o nosso retorno às missas presenciais é mais que
necessário, não apenas para este tempo provisório, mas de modo permanente, para acolher aos paroquianos
atuais e futuros, bem como a todos os que se reconhecem filhos espirituais de São Pio. Contamos com o
apoio, oração e serviço de todos.

Deus vos abençoe, hoje e sempre.

Pe. Fernando, Pe. Daniel e seminarista Paulo César.

