
SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE BACALHAU 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Piranga, MG 

“A casa do Bom Jesus é também a nossa casa!” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA OFICIALSOBRE O 234° JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DE 

BACALHAU EM AGOSTO DE 2020 

Caro Romeiro e Romeira do Bom Jesus de Bacalhau! 

“Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me” (Lc 9, 

23). 

 O Jubileu do Senhor Bom Jesus de Bacalhau acontece de 01 a 15 de agosto todos os 

anos com a graça de Deus. É um tempo muito esperado para os romeiros. Um tempo de vir e 

se hospedar nas romarias para agradecer ao Bom Jesus as graças alcançadas. A casa do Bom 

Jesus sempre será a nossa casa, lugar de bênção e de encontrar Nele a força para continuar a 

caminhada de fé. Por isso, o Santuário tem procurado, a cada dia, melhorar ainda mais o 

acolhimento do romeiro para que, assim, todos se sintam muito bem recebidos na casa do 

Bom Jesus. 

 Este ano, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Arquidiocese de 

Mariana, diante da atual circunstância da pandemia da Covid-19, não poderemos acolher os 

romeiros para se hospedar nas romarias e participar fisicamente do 234° Jubileu do Senhor 

Bom Jesus do Bacalhau. Contudo celebraremos todos os dias a Santa Missa, a qual será 

transmitida pela Rádio Difusora de Piranga (AM 1570; FM 90.5; App) e redes sociais de 

nossa Paróquia no Facebook (@paroquiadePiranga) e no canal do YouTube 

(youtube.com/c/ParóquiadePiranga), conforme a programação. Recomendamos e motivamos 

aos romeiros e romeiras que estejam em suas casas unidos em oração pedindo ao Bom Jesus o 

fim dessa pandemia.  

 Para fazer sua oferta ao Bom Jesus e continuar contribuindo com as obras de 

manutenção e reforma do Santuário, você poderá depositar na seguinte conta: 

Banco do Brasil: Paróquia Nossa Senhora da Conceição/Piranga MG 

AGÊNCIA: 2454-6 

CONTA CORRENTE: 9770-5 

 

Para mais informações e envio das suas intenções, entre em contato com a secretaria 

do Bom Jesus, através do telefone: 031 9531-2780.Desde já agradecemos muito sua 

contribuição e oferta generosa ao Bom Jesus de Bacalhau.  

 

Que o Bom Jesus te abençoe sempre. 

Abraço fraterno! 

 

Pe. Reginaldo Coelho da Costa  

Reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus de Bacalhau 


