PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA-PUC

São Paulo, 22 de julho de 2021
Festa de Santa Maria Madalena
Carta à Comunidade Paroquial sobre o DIA DA GRAÇA
Estamos na sétima edição do DIA DA GRAÇA em 27 de
julho. Tudo começou quando senti no Advento do Ano passado
um apelo de Nossa Senhora para que fosse instalado o
DIA DA GRAÇA nesta comunidade, que tem como título o
Imaculado Coração de Maria.
A pandemia nos obrigou a fechar as portas da igreja no dia 20
de março/2020, depois da festa de São José. Movemo-nos em
apelo aos dizimistas e doadores esporádicos para manutenção dos
gastos. Assim seguimos sem dispensar nenhum funcionário.
Porém no final do ano estávamos fragilizados e, depois de
discernimento e oração, dispensei dois funcionários, o que
implicou uma quantia, embora que justa, mas difícil para nós.
Iniciamos então o DIA DA GRAÇA em 27 de janeiro. Em
torno desse dia tivemos um apoio econômico que nos ajudou a
fechar o mês de janeiro no azul. Fevereiro, no entanto, era o teste
por causa da importância que custou a dispensa dos dois
funcionários. Foi quando um jovem empresário bem-sucedido e
membro desta comunidade resolveu ser dizimista e fez um acerto,
entendendo colocar em dia todo o dízimo retroativo, o que
importou em cem mil reais. Então a partir de janeiro até hoje, com
muita luta, fechamos as contas no azul. Como não atribuir isso a
Nossa Senhora das Graças? Por outro lado, como cada um de
vocês, eu também recebi pessoalmente graças, que um dia
escreverei como testemunho, quando sentir que é hora. Na
circunstância atual temos como prece comunitária o fim da
pandemia e o incremento do Dízimo, do qual estamos repassando
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mensalmente três mil reais para uma entidade assistida pelo Final
de Semana Fraterno.
Outras bençãos ocorreram. A pedido do Cardeal Dom Odilo
acolhi dois padres novos para fazer pós-graduação: Pe. Jucilei, do
Piauí, e Pe. Bruno, do Paraná. Agora terei a ajuda deles na
celebração das missas e vamos constituir uma pequena
comunidade sacerdotal.
Impressionado com os sinais, pus-me a estudar as aparições na
Rua du Bac, Paris, a Santa Catarina Labouré, em 1938. Descobri
que a devoção ao Imaculado Coração de Maria foi plantada ali,
como está no verso da Medalha Milagrosa, e pedida
expressamente por Nossa Senhora em Fátima (1917).
Portanto gostaria que a sétima edição do DIA DA GRAÇA
significasse um vivo agradecimento àquela que foi tão generosa
conosco nesses sete meses e, com certeza o continuará sendo. No
encerramento das missas cantaremos um hino intitulado
PEREGRINOS DAS GRAÇAS, cuja letra foi feita por mim e a
música pelo maestro Danilo del Chiaro. É uma forma de agradecer
a Maria e incentivar o acolhimento das graças que ela tem a nos
oferecer, a fim de equilibrar as famílias e cumular cada pessoa de
saúde e paz nestes tempos tão difíceis.
Participem e divulguem o DIA DA GRAÇA a cada mês e,
assim, teremos no dia 27 de novembro, em que o calendário
litúrgico permite fazer a memória de Nossa Senhora aos sábados,
um dia festivo em comunhão com as dioceses e paróquias do
Brasil que celebram nesse dia a festa de Nossa Senhora da
Medalha Milagrosa.
Pe. Valeriano dos Santos Costa - Pároco
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