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ORAÇÃO- Imagem de Nossa Senhora da Luz foi conduzida por fiéis durante os dias da festa

     Foram nove dias de encontros até o fim da festa de Nossa
Senhora da Luz, no dia 02 de fevereiro, que reuniu os fiéis na
Igreja e de forma on-line. Todos comemorando o dia de nossa
padroeira.
    A missa solene, às 19h30, começou com a procissão das velas
acesas que simbolizam Jesus apresentado como Luz do
mundo. Durante a novena, as velas lembraram a importância
de manter a fé sempre acessa em qualquer momento da vida.
“É a luz que nos guia. É a luz de Nossa Senhora, nossa mãe e
padroeira”, lembrou frei Fernando Henrique Marques durante a
novena.
      Durante a celebração, frei Fernando Henrique falou ainda
sobre o dom da vocação à vida religiosa consagrada. “Também
somos convidados a rezar, neste dia, por todos e cada um dos
religiosos e religiosas”, comentou. 
  A celebração de Nossa Senhora da Luz consiste na
apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo como Luz do
mundo. “Gostaria que três palavras ficassem como reflexão e
bem presentes em nossa memória após essa celebração. São
elas: purificação, consolação e libertação. 

    São três palavras presentes nas leituras e no Evangelho em
comemoração à Luz. “Purificação: que nós encontramos tanto
na leitura do Evangelho como na primeira leitura. Ainda
encontramos no Evangelho a palavra consolação quando fala
sobre Simeão. Já na segunda leitura e, novamente, no
Evangelho encontramos a palavra libertação que também nos
liga com a vida mercedária”, comenta frei. 
    Quem acompanhou a missa on-line aproveitou o bate-papo
do nosso canal no Youtube para comentar sobre a celebração e
as festividades da padroeira. “Foi lindíssima, comovente e de
muita espiritualidade”, comentou Luiz Carlos Machado.
    “Encerramos com chave de Luz. Celebração linda e novenário
belíssimo!” afirmou Solange Chastinet. “Todos estão de
parabéns. Belíssimo trabalho. Os dias que estive presente,
amei, muito animado. Aproveitei bastante. Deus abençoe a
todos, mil bênçãos”, desejou Luiza Bridi Bandeira, no bate-
papo da transmissão.

PROCISSÃO- As velas estiveram acessas em todos os dias da novena 

PARTICIPAÇÃO- As celebrações foram transmitidas on-line no Youtube

NOVENA, MISSAS
E MUITA FÉ NA 
FESTA DA LUZ
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Ó luz do senhor que
vem sobre a terra
inunda meu ser

permanece em nós.
 

 

Durante celebração Frei Fernando fez a
homilia usando três palavras: purificação,

consolação e libertação
 



FÉ EM TODOS
OS LUGARES

    A camisa da nossa festa virou instrumento de trabalho! Foi
isso que fez Gabriel Florêncio o vendedor de doces em
sinaleiras de Salvador. Ele é devoto de Nossa Senhora da Luz,
durante as festividades da nossa padroeira, colocou a
camiseta da festa e foi trabalhar, assim, fez a caminhada
particular proposta pela paróquia nesse período de
pandemia.
   “Eu amo Nossa Senhora, porque, mesmo desempregado e
vivendo como ambulante ela sempre dá pra mim e pra minha
família o que comer durante o dia. Tudo isso por causa da fé”,
conta Gabriel que está em busca de trabalho formal.
   O que chama atenção nessa história é que o Gabriel foi
presenteado com a camiseta e fez uma promessa. “Falei: vou
participar todos os dias da novena vestindo a camiseta em
gratidão a Nossa Senhora que sempre me ajudou”, contou.
    O presente veio da Loja de Maria, que fica na secretaria da
nossa paróquia e é administrada por Rita de Cassia. “O Gabriel
está sempre nas celebrações e gosta de camisetas com
estampas de santos”, conta Rita de Cassia que não teve
dúvidas quando o jovem chegou na lojinha e ficou encantado
com a camiseta, naquele momento não tinha todo o dinheiro
para fazer a compra, mas não saiu sem a peça. 
   Gabriel deixa um recado para quem não tem fé. “Segura na
mão de Nossa Senhora que ela não desampara e faz as coisas,
quando a gente menos espera, acontecer. Eu acredito e você
também deve acreditar”.

   

foto: DIVULGAÇÃO

EXEMPLO-  Gabriel foi trabalhar com a camisa em coletivo de Salvador

CAMINHADA DIFERENTE, MAS
COM A MESMA ESSÊNCIA 

    Na orla da praia, no campo, no quintal de casa ou, ainda, virtualmente com as amigas.
Vários foram os lugares escolhidos pelos paroquianos que fizeram uma caminhada virtual,
em homenagem à Nossa Senhora da Luz, diferente esse ano, mas não menos emotiva e
cheia de fé.
    Por causa da pandemia, a proposta da paróquia, foi realizar uma caminhada em qualquer
horário do dia, sem aglomeração e seguindo os protocolos de segurança para evitar a
Covid.
   Durante a caminhada, a sugestão era rezar uma das dezenas do terço pedindo a unidade
espiritual da paróquia, tirar uma foto com a camiseta e publicar nas redes sociais marcando
a nossa paróquia. Deu certo.

   

  Na cidade de Arauá, em Sergipe, o aposentado Afonso Menezes aproveitou
o domingo (30/01) de sol para fazer caminhada, rezar o terço e postar nas
redes sociais. A imagem logo foi respostada no Instagram da paróquia
(@pnsluz)
   Caminhada e oração em casal também estava valendo. A Rosangela e o
Jamerson Barreiro aproveitaram um final da tarde, quando o sol de
Salvador já está indo embora, para caminhar pela orla da Pituba rezando o
terço. “Este ano a caminhada está diferente em sua forma, porém a essência
continua,” comentou Jamerson em sua rede social.
  O casal, que todos os anos participa da programação da festa da padroeira,
diz que gostou da proposta da nova caminhada por causa da pandemia.
“Foi um momento gostoso porque pudemos entrar em contato com a
natureza e dedicar o silêncio à oração”, conta Jamerson.

fotos: INSTAGRAM



SAÚDE, FÉ E DEVOÇÃO A
NOSSA SENHORA DA LUZ

Andar com fé,  eu vou...
 

    Apaixonada por Nossa Senhora da Luz desde 2016, quando visitou a
nossa paróquia pela primeira vez, a carioca Giselda Domingos Simas
esteve na Igreja durante a festa da padroeira. “Minha cunhada me
trouxe aqui e eu fiquei participando das missas durante dois meses”.
    Esse foi o período que Giselda ficou em Salvador para acompanhar a
cirurgia nos rins e a recuperação do irmão dela, que mora na capital
baiana. Ela também já sabia que na volta ao Rio de Janeiro precisaria
fazer um procedimento de saúde e pediu a intercessão de Nossa
Senhora da Luz. “Um pólipo no útero. Então levei um cartãozinho de
Nossa Senhor da Luz e pedi muito pela cirurgia do meu irmão e, no
meu caso, pedi que iluminasse a médica”, conta.
    Giselda conta que deu certo. “Nem precisei ir para o centro cirúrgico.
Tirei o pólipo no consultório mesmo. Então eu voltei para agradecer
pelo sucesso do meu irmão, que não preciso nem fazer quimioterapia
e eu também fiquei legal”, disse durante a visita à imagem da Virgem
da Luz.

   

 

Então eu voltei para agradecer pelo sucesso do
meu irmão, que nem precisou nem fazer
quimioterapia, e eu também fiquei legal
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PALAVRAS DO FREI

    As festividades de Nossa Senhora da Luz representaram para nós um
momento de superação,  abertura ao novo,  cuidado,  compreensão, 
 adaptação, oração e fé. 
   No momento em que nossa cidade passava por um aumento na
contaminação das pessoas por covid19 fomos convidados a superar o
medo vivendo a abertura do coração, mas com a responsabilidade do
cuidado. 
  Compreendemos as limitações de todos e nos adaptamos para transmitir
as celebrações da novena e festa para os que precisavam ficar em casa e
queriam participar com alegria e esperança das festividades em honra de
nossa padroeira. Vivemos momentos de oração,  ou como me disseram, 
 muita oração e como a fé 'não costuma faiá', caminhamos impulsionados
por ela na esperança de dias melhores para toda a humanidade.
  Nossos sinceros agradecimentos aos membros da pastoral da acolhida
que representam o cuidado de nossa paróquia nesse tempo difícil de
pandemia;  aos coroinhas,  ministros e diáconos pela disponibilidade; aos
cantores e músicos que se propuseram a aprender e animaram nossa
comunidade nos ajudando a rezar.
    

Foto: PASCOM

   Agradeço aos que nos ajudaram a discernir como conduzir as festividades desse ano na equipe de coordenação; aos que
fizeram,  desenvolveram e venderam as camisas; aos que colaboraram com as flores na orçamentação; à pascom por incluir
nas festividades os que estavam em casa e por todo o trabalho nas redes sociais da paróquia. 
   Aos frades que nos ajudam a conduzir a paróquia: Frei Alonso,  Frei Edalan e Frei  William Cosme; aos noviços; às irmãs
mercedárias do Colégio Nossa Senhora da Luz nossos afetuosos agradecimentos.
   Às pastorais,  grupos e movimentos que coordenaram as noites das novenas com os leitores e nas demais funções; aos que
participaram presencial ou virtualmente; a cada devoto e fiel de Nossa Senhora da Luz; quem fez a caminhada; quem
participou do gesto concreto; a cada um: gratidão!
  Sigamos firmes,  adiante,  unidos,  com Maria, vivendo e semeando o Reino. Gratidão a todas e todos!

... que a fé não costuma faiá!



 

PIX PARA DOAÇÃO
 

 pixccp@pnsluz.com.br

EXPEDIENTE 
O informativo ACONTECE é uma
publicação da Paróquia Nossa
Senhora da Luz – Salvador – Bahia

Fone: (71)3344-2414
E-mail: pascom@pnsluz.com.br
Site: www.pnsluz.com.br

Padres: Religiosos Mercedários

Coordenação: 
Pastoral da Comunicação PNS Luz
Chico Lopes - MTB 56165/SP

Redes Sociais

Instagram: @pnsluz
Youtube: www.youtube.com/PNSLuz
Facebook: www.facebook.com/pnsluz

  O tempo passa e deixa suas marcas. No Centro Comunitário da
Pituba Padre Casimiro Quiroga elas estão por todos os lados. É só
dar uma volta no prédio para encontrar rachaduras, infiltrações e
pinturas que precisam de manutenção. “É um prédio que foi
construído já algum tempo e que precisa de algumas reformas
pontuais” conta frei Fernando Henrique. 
   Para dar o pontapé inicial nas reformas, esse ano, o gesto concreto
de doação durante a novena e as festividades de Nossa Senhora da
Luz foi destinado ao Centro Comunitário. “80% do valor arrecado irá
para essa reforma” conta frei. Foram arrecadados R$ 8.671,45
centavos.
   Nessa primeira etapa da obra a estimativa da direção do Centro
Comunitário é que sejam investidos quase R$ 30 mil reais em
materiais e mão de obra. “Vamos começar com as rachaduras nas
paredes e vazamento no telhado de toda a estrutura” conta Maria
Perpétua Dantas Lemos, diretora administrativa do Centro
Comunitário.
   As doações ainda continuam e podem ser feitas por meio do PIX
pixccp@pnsluz.com.br. “A obra vai ser feita em algumas etapas, de
acordo com o estudo que foi feito por uma empresa especializada.
Na medida que formos arrecadando o dinheiro a gente organiza e
faz a obra” conta frei.

   

 

A obra vai ser feita em algumas etapas,
de acordo com o estudo que foi feito
por uma empresa especializada. Na
medida que formos arrecadando o

dinheiro a gente organiza e faz a obra

GESTO CONCRETO NA FESTA DA
LUZ AJUDA NA REFORMA DO CCP

A reforma das
rachaduras e

infiltrações fazem
parte da primeira

etapa das obras no
CCP

foto: PASCOM

mailto:pixccp@pnsluz.com.br
http://www.pnsluz.com.br/
http://www.youtube.com/PNSLuz
http://www.facebook.com/pnsluz


Paroquianos abraçaram a ideia e
fizeram a caminhada publicando fotos
nas redes sociais e marcando a nossa
paróquia no Instagram (@psnluz). O
perfil da Luz divulgou todas a
marcações. Acompanhe algumas. 

fotos: DIVULGAÇÃO INSTAGRAM

CAMINHADA FOI
PUBLICADA NAS
REDES SOCIAIS 
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