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Nota de Esclarecimento aos bocaiuvenses

Caros irmâos em Cristo,

íBocaiúva tem, sim, uma histdria: O Senhor do BonÍim".

Na historia da origem da cidade de Bocaiuv4 o fato mais relevante é a chegada da
Imagem do Senhor do Bonfim. Ao pism neste chão, quis fazer dele o seu lugar. E, mais
uúavez, o povo deste lugar - de fe e devoção imensuráveis -juntamente com os povos
de outros tantos lugares, vivenciarão mais uma grandiosa Festa do nosso Padroeiro, cuja
preparação já caminha para o seu final.

Trata-se de uma festa cente&iria que tem em sua programação viíÍios eventos
considerados tradicionais como procissões, missas, levantamento da bandeira, e outros
que são inseridos em sua proglamação motivados pelo tema do ano, ou mesmo por
iniciativa do prároco em exercício no momento, com o intuito de inovar e avivar a fé.

Há cerca de 10 anos, por iniciativa do enttio pairoco padre Antônio Brígido de
Lima, foi programada a "Alvorada", momento de despertar para o início dos festejos do
Seúor do Bonfim. E como toda noüdade, esta também trouxe repeÍcussão positiva e
negativa. Entretanto, foi de consenso por parte do prároco sucessor e da comissão
orgtnlzadcd]s da festa que fosse maotida na programaçâo, o que aconteceu até o ano
passado.

Este ano a comissão iniciou os trabalhos ainda no Eês de maxço, agora com a
orienlação e colnândo do novo piíroco Padre Wesley Santos Souza- E foi assim, ao
longo de inúmeras reuniões, muitas orações e conversas que foram surgindo Írs novas
idéias a fim de inovarmos a programação da festa sem mexer ou alterar nada daquilo
que de fato é tradição dentro da sua proposta de fomento à espiritualidade. Foi então que
ficou decidido fazer uma alteraçâo na chamada geral parâ a festá, criando um momento
na véspera do início da novena, ao cair da noite, com os tradicionais carros de som nas
ruas, e aproveitando o momento da alvorada na manhã do primeiro dia para avivar a
espiritualidade, colocando em evidência apenas o hino do Senhor do Bonfim.

Ressaltamos que, âo pensÍr em tal programação, nosso maior intuito é atrair os
jovens, os protagonistas das temáticas deste aÍro em nossa Arquidioc€se.

Infelizrnentg ao tomar coúecimento da nova proposta, algumas pessoas ligadas à
organização da alvorada nos anos anteriores se posicionamm de forma contnáxia,-
iniciando uma campanha difamatória e de tentâtiva de boicote nas redes sociais.

Impulsionados pela ft fervorosa rro Senhor do Bonfim, divulgarnos esta nota de
esclarecimento e esperamos contâÍ com a compreensão de todos os verdadeiros devotos,
a fim de que possamos fimur nossos propósitos e nosso tÍabalho na realização de mais
uma grandiosa festa em que tudo seja para a honra e glória do nosso padroeiro.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora da Festa do Senhor do Bonfim.

Vigário Pe. Alan Sávio Silva Veloso


